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Förslag till ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 64, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar fram förslag på hur en arbetsordning för
kommunfullmäktige kan formuleras. När Alingsås kommun senast reviderade
arbetsordningen för fullmäktige togs utgångspunkt i SKR:s förslag. Sedan dess har SKR
lämnat förslag på förtydligande gällande antalet ersättare i fullmäktige, med utgångspunkt i 5
kap. 8 § kommunallagen (2017:725), vilken anger att antalet ersättare aldrig får överstiga
hälften av det antal platser som varje parti fått i valet till fullmäktige. I kommunallagen
stadgas även att antalet ska anges som en kvot i fullmäktiges beslut. Närmare bestämmelser
om hur ledamöter och ersättare räknas fram och utses finns i vallagen (2005:837).
Kommunledningskontorets förslag nedan har stämts av med kommunfullmäktiges presidium.
Kommunledningskontoret föreslår motsvarande förtydligande i den lokala arbetsordningen
för fullmäktige. Förtydligandet innebär ingen ändring i sak, men anger på ett mer utförligt sätt
antalet ersättare i fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår således att 1 § får följande
lydelse:
Fullmäktige har 51 ledamöter.
Antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige.
I vallagen finns bestämmelser om hur ersättare utses.
14 kap. 15-17§§ vallagen anger hur ersättare utses.
I 11 § föreslås att det anges att kommunfullmäktiges presidium beslutar om lokal för
fullmäktiges sammanträden.
Ytterligare en ändring i arbetsordningen föreslås för att tydliggöra vad som gäller angående
inlägg och replikskifte. I sak innebär skrivningen ingen förändring av nuvarande ordning.
Kommunledningskontoret föreslår att 27 § får följande lydelse:
Repliktiden är max två minuter. Den som har hållit anförandet har rätt till svar
med max två minuter för varje replik. Den som har replikerat kan få ytterligare en
replik på svaret om max två minuter och därefter får den som hållit anförandet
åter ett svar på max två minuter per replik. Därefter är replikskiftet avslutat.
I övrigt föreslås ordet avfatta ersättas med lämna i 28 § sista stycket. Föreslagna ändringar
är markerade i bifogat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. De bestämmelser
som föreslås tas bort är genomstrukna och de bestämmelser som föreslås gälla istället är
markerade i rött.
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Ekonomisk bedömning
En revidering av arbetsordningen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-19
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx.
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 51 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti fått i fullmäktige.
I vallagen finns bestämmelser om hur ersättare utses.
Tillkommande uppgifter
2§
Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan för revisorernas budget och tillika
beredningsorgan för ansvarsprövningen i samband med ärende om ansvarsfrihet
gällande årsredovisningen.
Uppdraget som beredningsorgan för revisorernas budget innebär att också att presidiet skall
granska revisorernas räkenskaper och förvaltning.
Därutöver beslutar presidiet om alkoholrepresentation inom de kommunala verksamheterna.
Valberedning
3§
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande.
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Fullmäktigeberedningen
4§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum väljer fullmäktige för den löpande
mandattiden en fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas anslag m m.
Denna beredning utgörs av fullmäktiges presidium enligt 2 §.
Valet förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
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Ordförande och vice ordförande
5§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalet skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av oktober
månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
6§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem
vara ålderspresident.
7§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden
av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
8§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. I september
hålls två sammanträden. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober månad.
9§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
10 §
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet.
Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
11 §
Fullmäktige sammanträder i den lokal i Alingsås kommun som fullmäktiges presidium fattar
beslut om.
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Fullmäktige sammanträder i lokaler på hotellet, Bankgatan 1 i Alingsås.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett
visst sammanträde.
12 §
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall
behandlas skall införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden
inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen,
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
Sammanträde på distans
14 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
13 §
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer
av lag.
14 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttrande i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
15 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till partiets gruppledare eller den partiet
utsett.
Denne låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Om tiden medger, skall ersättaren kallas skriftligen.
16 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i pågående sammanträde, kallar ordföranden
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
17 §
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
18 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra
under ett pågående sammanträde.
Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.
Placering
19 §
Ledamöterna sitter partivis enligt den placeringslista som kommunledningskontoret
upprättar.
Upprop
20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde
och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
21 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige två ledamöter och en ersättare
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att
i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde
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för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
23 §
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende
berör får delta i överläggningen i ärendet.
Ordföranden och vice ordförandena i fullmäktigeberedning får delta i överläggningen,
när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med
anledning av svaret.
24 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas egen förvaltning.
25 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningarna i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträdena
27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller
hon har anmält sig och blivit uppropad. Talartiden per inlägg får vara högst fem
minuter. Mer än ett inlägg per ledamot och ärende är tillåtet.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad varje talare anfört. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet.
Repliktiden är max två minuter. Den som har hållit anförandet har rätt till svar
med max två minuter för varje replik. Den som har replikerat kan få ytterligare en
replik på svaret om max två minuter och därefter får den som hållit anförandet
åter ett svar på max två minuter per replik. Därefter är replikskiftet avslutat.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen avbryta en
talare under talarens anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.

Sida 11 av 128

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta lämna det skriftligt.
Deltagande i beslut
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses
ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
30 §
När omröstningar genomförts, biträdes ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning
genomföras omedelbart.
31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
32 §
En motion skall vara skriftlig och lämnas av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.
En motion får också väckas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
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sammanträde.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Interpellationer
33 §
En interpellation skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör
som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt och lämnas in till kansliet senast två dagar
före sammanträdet. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen
före den sammanträdesdag då svaret lämnas.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Interpellationssvaret läggs in i den digitala kallelsen till det sammanträde, då svaret skall
lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§
kommunal-lagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Om en interpellation avser förhållanden i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i,
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i kommunalförbundet att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
Frågor
34 §
En fråga skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast 2 dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock
inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärendena
35 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige skall behandla, skall remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
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Förklaring vid revisionsanmärkning
36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken ordning förklaringar
över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen skall inhämtas från
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.
36 a §
Behandlingen i kommunfullmäktige i samband med beviljandet av ansvarsfrihet innebär
att varje nämnd behandlas för sig.
Allmänhetens frågestund
37 §
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen,
2. när fullmäktige behandlar budgeten,
3. när facknämnderna redogör för sina respektive verksamheter.
I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall
förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund
hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för
att lämna upplysningar under den.
Fullmäktiges presidium beslutar efter samråd med kommunstyrelsens presidium att
allmänhetens frågestund skall få förekomma även i andra fall.
Justering av protokollet
38 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen
skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation
39 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Expediering
40 §
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs
av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.

Sida 14 av 128

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar
annat.
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-03-03

§ 64 2021.093 KS

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott - Revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning, Jens Christian Berlin (L)
Ärendebeskrivning
Jens Christian Berlin (L), ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har i skrivelse den 24
februari 2021 lämnat följande förslag till arbetsutskottet:
Enligt kommunallagen ska fullmäktige anta en arbetsordning. Arbetsordningen ska vara ett
komplement till lagen och reglera frågor som är specifika för respektive kommun.
Nuvarande arbetsordning för Alingsås kommunfullmäktige har utformats utifrån ett underlag
som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – nuvarande Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR) 2016.
2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Med anledning av detta beslutade fullmäktige i
februari 2019 om vissa mindre förändringar av arbetsordningen. SKL har därefter reviderat
sitt underlag för hur en arbetsordning kan utformas, med utgångspunkt i den nya
kommunallagen.
Det kan i sammanhanget särskilt noteras att arbetsordningens reglering av antalet ersättare i
kommunfullmäktige inte överensstämmer med gällande lagstiftning.
Med anledning av detta bör arbetsordningen revideras.
Former för debatt
I samband med en översyn av arbetsordningen bör partiernas gruppledare i samråd med
fullmäktiges presidium diskutera formerna för fullmäktiges debatter och överväga om några
förändringar bör göras i arbetsordningen i denna del.
Förslag till arbetsutskottet för beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att lämna förslag på reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Expedieras till
Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Komplettering av
egenavgifter vid
färdtjänstresor
3
2021.257 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-17
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.257 KS

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av Västtrafiks förändrade zonstruktur som trädde i kraft november 2020
beslutade kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, att behålla egenavgifterna
med gällande beräkningsmodell. Kommunfullmäktige beslutade även att vård- och
omsorgsnämnden får besluta om att höja egenavgifterna för varje kalenderår (avgiftsår)
enligt en indexkorg.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 april 2021, § 20, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad färdtjänsttaxa.
Revideringen innebär att taxan kompletteras med taxa för barn och ungdomar och att
nattaxan tas bort. Därtill läggs även ett antal förtydliganden till i taxedokumentet.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Egenavgifterna grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än
reguljär kollektivtrafik.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2020, § 110, ansvarar vårdoch omsorgsnämnden för att årligen räkna upp egenavgifterna som framgår av
färdtjänsttaxan.
De kompletteringar som nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om innebär att den
nu gällande färdtjänsttaxan kompletteras med avgifter för barn och ungdomar. Förslaget
utgår från de åldersindelningar som Västtrafik beslutat om. Detta innebär att barn upp till 6 år
reser gratis i sällskap av ledsagare. Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en
kostnad motsvarande 50 procent av gällande egenavgift. Personer som har fyllt 20 år räknas
från den dagen som vuxna och betalar full egenavgift. Med ett införande av barn- och
ungdomspriser följer en minskad avgiftsfinansiering. Denna effekt beräknas inom budget.
Eftersom Västtrafik sedan tidigare beslutat om att slopa nattaxan innebär förslaget dessutom
att den särskilda nattaxan tas bort. Kommunledningskontoret har stämt av med vård- och
omsorgsförvaltningen och informerats om att resor på kvällar och nätter fortsatt kommer att
erbjudas till samma priser som övriga tider på dygnet. Att nattaxan har tagits bort förklaras av
att det underlättar resandet för resenären. Antalet resor som skett under de tider som
omfattas av nattaxan är däremot få till antalet.
Ett antal allmänna bestämmelser och förtydliganden läggs till i färdtjänsttaxan.
Ekonomisk bedömning
De ekonomiska effekter som följer med en reviderad färdtjänsttaxa beräknas inom budget.
Ytterligare beskrivning av effekter som följer med ärendet framgår av förvaltningens yttrande.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderad färdtjänsttaxa godkänns.
Beslutet ska skickas till
VON

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-17
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-04-27

§ 20 2021.066 VON

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att Västtrafiks förändrade zonstruktur trädde i kraft i november 2020 fattade
kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, beslut om att kommunens befintliga
beräkningsmodell för egenavgifter vid färdtjänstresor skulle kompletteras med en årlig
indexuppräkning.
Beräkningsmodellen för egenavgifter behöver i nästa steg kompletteras med taxa för barn
och ungdomar samt borttagande av nattaxan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 april 2021 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Egenavgiften grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än
reguljär kollektivtrafik då den erbjuder transport från dörr till dörr.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut utgår egenavgiften för resor inom kommunen på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent som årligen
uppräknas genom ett index.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår med
en indexkorg bestående av fyra viktade index. Taxan är indexuppräknad för år 2021.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att nuvarande egenavgifter
kompletteras med taxa för barn och ungdomar enligt nedan. Förslaget utgår från Västtrafiks
beslutade åldersgränser.
 Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap av ledsagare.
 Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en kostnad motsvarade 50 procent av
gällande egenavgift.
 Personer som har fyllt 20 år räknas från den dagen som vuxen och betalar full
egenavgift.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår även att den särskilda nattaxan tas bort då Västtrafik
sedan tidigare beslutat att slopa nattaxan. Bakgrunden är att förenkla resandet för
resenärerna.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den reviderade färdtjänsttaxan godkänns.
Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Den reviderade färdtjänsttaxan fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-04-27

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Färdtjänsttaxa 2021
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Taxa

Gäller för: Kommunövergripande

Beslutande instans: Fullmäktige

Giltighetstid: Tills vidare

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: --

Diarienummer: 2021.066 VON

Dokumentansvarig: Avdelningschef Myndighet
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Färdtjänsttaxa 2021
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx

Inledande bestämmelser
Färdtjänst regleras genom lag om färdtjänst (1997:736) och innehåller de grundkrav
som måste uppfyllas för att färdtjänsten ska motsvara lagens krav.
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som
erbjuds av kommunen. Egenavgiften grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre
servicenivå än reguljär kollektivtrafik då den erbjuder transport från dörr till dörr.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut utgår egenavgiften för resor inom kommunen
på kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår
med en indexkorg bestående av fyra viktade index.

Egenavgifter vid färdtjänst för barn och unga
Alingsås kommuns taxa för barn och ungdomar utgår från Västtrafiks beslutade
åldersgränser enligt nedan.
•
•
•

Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap av ledsagare
Barn och ungdomar i åldern 7 år till 19 år reser till en kostnad motsvarande 50
procent av gällande egenavgift
Personer som har fyllt 20 år räknas från den dagen som vuxen och betalar full
egenavgift

Egenavgifter för färdtjänst 2021
Alingsås tätort
Alingsås övrigt

Vuxen

Ungdom

56 kr

28 kr

80 kr

40 kr

Kommun

Pris

Ale

136 kr

Bengtsfors

304 kr

Bollebygd

136 kr

Borås

191 kr

Dals Ed

303 kr

Essunga

136 kr

Falköping

247 kr
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Färgelanda

247 kr

Grästorp

191 kr

Gullspång

381 kr

Göteborg

191 kr

Götene

303 kr

Herrljunga

191 kr

Hjo

358 kr

Härryda

191 kr

Karlsborg

381 kr

Kungsbacka

247 kr

Kungälv

191 kr

Lerum

136 kr

Lidköping

247 kr

Lilla Edet

191 kr

Lysekil

303 kr

Mariestad

358 kr

Mark

191 kr

Mellerud

247 kr

Munkedal

303 kr

Mölndal

247 kr

Orust

303 kr

Partille

191 kr

Skara

247 kr

Skövde

303 kr

Sotenäs

358 kr

Stenungssund

247 kr

Strömstad

358 kr
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Svenljunga

247 kr

Tanum

358 kr

Tibro

358 kr

Tidaholm

303 kr

Tjörn

247 kr

Tranemo

247 kr

Trollhättan

136 kr

Töreboda

358 kr

Uddevalla

247 kr

Ulricehamn

247 kr

Vara

191 kr

Vårgårda

136 kr

Vänersborg

191 kr

Åmål

303 kr

Öckerö

247 kr
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Avtal med Alingsås och
Vårgårda
Räddningstjänstförbund om
beredskapshöjande
funktioner.
4
2021.280 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-19
Eija Suhonen

Kommunstyrelsen

2021.280 KS

Avtal med Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
beredskapshöjande funktioner

Ärendebeskrivning
Inom Alingsås kommun pågår arbete med att höja kommunens beredskap i händelse av
större samhällsstörning. Inom ramen för detta arbete kan Alingsås kommun teckna avtal med
Alingsås och Vårgårdas Räddningsförbund och därmed få möjlighet att ta del av Alingsås
och Vårgårda räddningstjänstförbunds ledningsplats samt del i bränsledepå.
Förvaltningen yttrande
Målen för samhällets säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, värna samhällets
funktionalitet och värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Samhället ska också fortsatt
fungera under höjd beredskap.
För att bibehålla möjligheten att leda kommunen under störda förhållanden behövs ett
alternativ till den ordinarie ledningsplatsen i händelse av att den inte fungerar. Vidare skulle
en störning i drivmedelsleveranser stort försvåra kommunens möjlighet att utföra ett flertal
viktiga funktioner. Inom såväl vattenförsörjning och avfallshantering som inom tjänster som
där ett flertal personer är direkt beroende av kommunens tjänster där drivmedel är
nödvändigt.
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund har därför erbjudit kommunen såväl plats som
möjlighet att ta del av förbundets bränsledepå i händelse av en stor störning i kommunen.
Ett förslag till ett avtal som reglerar detta har därför upprättats mellan kommunen och
förbundet.
Avtalet innebär att kommunen har rätt att ta del i förbundets lokaler under omständigheter
som gör att det inte är möjligt eller lämpligt att leda den kommunala verksamheten från
kommunens egna lokaler. Avtalet innebär också att kommunen har en 30% del i förbundets
bränsledepå á 66 000 liter, både lokaler och drivmedel kan nyttjas vid samhällsstörningar.
Avtalet reglerar också kostnaden för detta och totalt sett uppgår summan till 36 778 SEK/år.
Kommunledningskontorets samlade bedömning är att avtalet ska antas. Risken för att både
lednings- samt transportförmåga kan komma att störas samt konsekvenserna av sådana
händelser får anses motivera kostnaden.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget ryms inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslag till beredskapshöjande åtgärder godkänns.
Säkerhetschef får i uppdrag att teckna avtal med Alingsås och Vårgårdas Räddningsförbund.

Bilagor
Bilaga 1. Avtal beredskapshöjande åtgärder Alingsås kommun
Beslutet ska skickas till
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Cecilia Knutsson

Eija Suhonen

Stabschef

Säkerhetschef
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Avtal om beredskapshöjande funktioner
1. Avtalets parter
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (”AVRF”)
Organisationsnummer 222000-2535
Alingsås kommun
Organisationsnummer 212000-1553
2. Avtalsperiod
Avtalsperioden löper under 20 år med start 2023-07-01 till och med 2043-06-30.
Intentionen är att avtalet inte kan sägas upp, se istället punkt 11 om hävning.
3. Bakgrund
Alingsåshem AB bygger en ny räddningsstation i Alingsås kommun med inflyttning
senast under andra kvartalet 2023. AVRF har erbjudit förbundets
medlemskommuner möjlighet att stärka respektive kommuns krisberedskapsförmåga genom att ta del av reservledningsplats samt bränsledepå i den nya
räddningsstationen.
4. Gemensam viljeinriktning
Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Parterna är medvetna
om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan
tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden.
Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå
under avtalsperioden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar
och behov. Parterna ska lämna nödvändig information till varandra och i övrigt
vara varandra behjälpliga, utifrån eget initiativ eller på begäran från endera parten,
för att möjliggöra uppfyllelse av detta avtal.
5. Beredskapshöjande funktioner
Reservledningsplats
Alingsås kommun har tillgång till komplett utrustad reservledningsplats med
tekniska lösningar för effektiv samordning vid en samhällsstörning.
Alingsås kommun har även möjlighet att nyttja komplett utrustat stabsrum om 22
kvm utan extra kostnad i samband med att reservledningsplatsen används enligt
ovan.
Bränsledepå
Alingsås kommun har tillgång till bränsledepå i samband med samhällsstörningar
som påverkar ordinarie tillgång till drivmedel. Vid sådan situation begränsas uttag
av drivmedel till Alingsås kommuns andel i bränsledepån, det vill säga 30 procent
av total tillgänglig volym i depån vid det aktuella tillfället. Alingsås kommun har
därefter 30 procent av tillkommande volym vid varje påfyllning. Bränsleuttag
administreras och samordnas av AVRF. Uttag av drivmedel i samband med
samhällsstörning faktureras i efterskott.
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6. Ansvarsfördelning
AVRF ansvarar för:





Drift och service av reservledningsplats, så att den kan gå i drift vid
samhällsstörning.
Logistik vid uppstart av krisledningsarbete.
Vid behov tillgängliggöra lokaler och system för årlig endagsövning för
kommunens krisledning.
Löpande drift, service och besiktning av bränsledepå.

7. Ekonomi
AVRF har rätt till ersättning från Alingsås kommun avseende följande poster
(kostnadsposter är exklusive moms):
Reservledningsplats, kapitalkostnader
 Andel i reservledningsplats (20%)
 Vikvägg

9 400 SEK/år
2 550 SEK/år

Bränsledepå, kapitalkostnader
 Andel i bränsledepå (30%)

24 828 SEK/år

Totalt:

36 778 SEK/år

Se detaljspecifikation över kostnader och fördelning i bilaga 1.
Offererade priser härrör från 2019 alternativt 2020 års prisnivå och kommer att
justeras utifrån faktisk kostnad i samband med första faktureringen.
AVRF debiterar i efterskott faktisk kostnad för uttag av drivmedel vid
samhällsstörning.
AVRF debiterar i efterskott arbetstid utöver det som specificeras i avtalet, t ex vid
extra övningar, i enlighet med beslutade taxor och avgifter för AVRF.
AVRF ansvarar för reinvestering av reservledningsplats och bränsledepå.
Fakturering sker i förskott halvårsvis med start 2022-12-31.
Betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta och förseningsersättning utgår i enlighet med räntelagen (1975:635).
8. Försäkring
AVRF är medförsäkrade i Alingsås kommuns kommunförsäkring.
Vid eventuell skada som åsamkas av Alingsås kommun utgår självrisk enligt
ovanstående försäkring.
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9. Skadestånd
Part ansvarar för den direkta skada som denne genom vårdslöshet eller
uppsåtligen vållat motparten vid fullgörande av detta avtal.
Krav på skadestånd ska framföras skriftligen inom tre (3) månader från det att
skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.
10. Hävning
Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:



Part begått väsentligt avtalsbrott och rättelse inte skett inom skälig tid, eller
Part begått avtalsbrott upprepade gånger.

Med väsentligt avtalsbrott avses när part inte presterat i enlighet med avtalet och
detta har stor betydelse för den drabbade parten.
Den part som säger upp avtalet med omedelbar verkan på grund av den andra
partens väsentliga avtalsbrott har rätt till ersättning för kostnader på grund av
avtalets förtida upphörande.
Oavsett om avtalet sägs upp eller inte, ska part ersättas för skada som uppkommit
genom den andra partens väsentliga avtalsbrott, varvid punkten 9 ovan ska gälla.
11. Ändringar och tillägg till avtal
Alla ändringar och tillägg till avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av
behöriga företrädare för båda parter.
12. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas i samförstånd. Om
parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras i Alingsås tingsrätt med
tillämpning av svensk rätt.
Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte part
att upphöra med sina åtaganden enligt avtalet.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var
sitt.
För Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ort och datum:
………………………………………..
Linda Ottosson
Förbundsdirektör
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För Alingsås kommun
Ort och datum:
………………………………………..
Eija Suhonen
Säkerhetschef
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Bilaga 1 Avtal om beredskapshöjande funktioner

Bränsledepå
Tank Station Large 66 000 liter
Bensinanpassning SC/ Korrosionsskyddsmålning
AdBlue tank 1500 liter och infälld pumputrustning
Spolarvätska tank 1500 liter och infälld pumputrustning
Pump, terminal och transaktionshantering
Markarbeten och oljeavskiljare
Totalsumma exklusive moms

923 450 kr
87 710 kr
72 670 kr
75 490 kr
195 900 kr
300 000 kr
1 655 220 kr

Reservledningsplats
321 000 kr
178 400 kr
170 200 kr
8 000 kr
250 500 kr
11 900 kr
51 000 kr
991 000 kr

Reservledningsplats (lokalyta 50m²) inkl bl a passage och larm
Visualisering
Elmiljö- och elkraftssystem för stärkt ledningsförmåga:
Reservkraftaggregat
IT/Telesystem
Verksamhetsknutna system för stärkt ledningsförmåga
Vikvägg
Totalsumma exklusive moms

Kostnadsfördelning
Investeringskostnad, SEK

Bränsledepå
Reservledningsplats
Vikvägg
Summa totalt

1 655 220
940 000
51 000
2 646 220

Avskrivningstid

20 år
20 år
20 år

Alingsås
kommun,
andel
30%
20%
100%
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Alingsås
kommun,
Kostnad,
totalt

Alingsås
kommun,
kostnad/år

496 566
188 000
51 000
735 566

24 828
9 400
2 550
36 778

Svar på motion om
tillgänglighetsanpassning av
badplatser - Martin Lindberg
(V)
5
2020.529 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-20
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2020.529 KS

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat en
motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas
inom ett kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga
badplatser ska tillgänglighetsanpassas.
Förvaltningens yttrande
Det finns idag 11st badplatser i Alingsås kommun. Geografiskt finns det hinder för att
tillgänglighetsanpassa samtliga, eller ens hälften av dessa. Det krävs mycket för att kunna
göra platsen tillgänglig. Exempelvis krävs det att bottnen är av hårt sediment så att inte
rampen sjunker ner och fastnar i bottensedimentet, det får inte vara för brant lutning på
bottnen så att personer inte orkar ta sig upp. Dessa två kriterier uppfylls på de två
badplatserna, Linnebäck i Gerdsken och Lygnareds badplats vid Stora Färgen och är
således lämpliga att tillgänglighetsanpassa. Här har arbetet med att tillgänglighetsanpassa
påbörjats med ramper och senast i år har två handikapparkeringar iordningställts vid
Linnebäck.
Motionen har stämts av med tjänstepersoner på Kultur- och utbildningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens badplatser. Sammanfattning
av förvaltningarnas yttrande är att de tekniska lösningar som finns att tillgå i dag på
marknaden, i form av ramper, ligger på ett spann mellan ca 150tkr – 300tkr beroende på den
geografiska miljöns förutsättningar. Det krävs på flera platser att man stärker bottnen för att
inte rampen ska sjunka ner i sedimentet och en hårdgjord gångväg fram till rampen. Sen
tillkommer även tillgänglig parkering i närheten, samt att det bör finnas en HWC på
badplatsen. Det är insatser som inte ryms inom nuvarande budget.
Kommunledningskontoret samlade bedömning är att motionens intentioner är goda och att
det är viktigt att alla i Alingsås ska kunna erbjudas bad. Det går dock i dagsläget på grund av
geografiska, tekniska och ekonomiska hinder inte att utlova att en tillgänglighetsanpassning
är möjlig för vare sig hälften eller samtliga badplatser. Det arbete som har påbörjats med att
tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen kan fortsätta med att ta fram en plan för
att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen.

Ekonomisk bedömning
I dagsläget är det svårt att redovisa vad kostnaden blir för att tillgänglighetsanpassa varje
enskild badplats, då de geografiska förutsättningarna är unika på samtliga 11 badplatser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens egna yttrande

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
MR-strateg

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 18 2020.529 KS

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat en
motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighets anpassas
inom ett kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga
badplatser ska tillgänglighets anpassas.
Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stab

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-12-09

§ 177 2020.529 KS

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighets anpassas
inom ett kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga
badplatser ska tillgänglighets anpassas.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige

Tillgänglighetsanpassning av badplatser
Alingsås som kommun har fantastiska naturresurser, där en mängd vackra sjöar ger våra invånare
stora möjligheter till bad och rekreation. Dock är det så att av de 11 badplatser kommunen informerar
om på sin webbplats är det bara en som har en badramp och två badplatser som har toaletter
tillgängliga för rullstolsburna. Ingen badplats har en badrullstol som besökare kan låna. Brister på
hjälpmedel och anpassningar innebär att den frihet som för många är självklara blir omöjliga att ta
del av för vissa kommunmedborgare.
Tillgänglighetsanpassning av badplatser handlar ofta om en ganska billig investering med mycket
låga underhållskostnader som betyder väldigt mycket för den som lever med eller är anhörig till någon
som har behov av hjälpmedel eller andra anpassningar för att kunna ta sig i och ur vattnet eller på
annat sätt tillgodogöra sig möjligheterna som en badplats erbjuder.
Det kan finnas enstaka badplatser som är belägna i en så svår terräng att de är mycket svåra att
tillgänglighetsanpassa, men väldigt många badplatser som idag är otillgängliga för personer i behov
av hjälpmedel skulle med enkla åtgärder kunna tillgängliggöras. Det kan handla om fysiska
hjälpmedel som exempelvis ledstänger eller rullstolsramper, men även andra typer av anpassningar
beroende på vilka typer av funktionshinder som ska kompenseras. Bara en sådan enkel möjlighet som
att kunna stödja sig vid ombyte eller sittplatser kan vara av central betydelse för människor. På sikt
bör alla badplatser göras tillgängliga men redan på kort sikt bör kommunen kunna nå ett mål om att
ha tillgänglighetsanpassat minst hälften av de kommunala badplatserna.
Vänsterpartiet föreslår därför:
Att kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag att
tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas inom ett kortare
tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga badplatser ska
tillgänglighetsanpassas.

Alingsås 2020-11-13

Martin Lindberg (v)

Sida 39 av 128

Näringslivsstrategiskt
program
6
2021.083 KS

Sida 40 av 128

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-10
Anna Milsta

Kommunstyrelsen

2021.083 KS

Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 4 november 2020, §161 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett Näringslivsstrategiskt program. Programmet ska innehålla strategier för kommunens
arbete med näringslivsutvecklingen. En process med dialog och insamling av synpunkter
från kommun, politik och näringsliv ligger till grund för programmet.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
för Alingsås kommun. Programmet beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med
strategisk näringslivsutveckling, i syfte att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv
och en stark arbetsmarknad i kommunen. Företagen har stor betydelse för att skapa jobb i
kommunen och de levererar produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva
företag.
Programmets målbild innehåller strategier för kompetensförsörjning, attraktionskraft,
infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt
innovationskraft.
En omfattande process med ett 20-tal workshops kring programmets strategiska områden
genomfördes under 2020 och i början av 2021, där tjänstepersoner, politiker och
representanter från det privata näringslivet fick diskutera och lämna synpunkter på
programmet. Löpande avstämningar har genomförts med Näringslivsrådet och
kommunledningsgruppen.
Alingsås kommuns Näringslivsstrategiska program stämmer väl överens med övriga
näringslivsstrategiska program som är under framtagande i samtliga kommuner i hela
Göteborgsregionen.
Det Näringslivsstrategiska programmet förtydligar kommunens uppdrag kring
näringslivsfrågor och lägger en grund för ett förvaltningsövergripande näringslivsarbete, samt
bidrar till förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.
Kommunledningskontoret föreslår att det Näringslivsstrategiska programmet godkänns.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Sida 41 av 128

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas.
Bilaga
Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program 2021-2035.

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Anna Milsta
Näringslivsstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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1. Inledning
1.1. Bakgrund och syfte
Det näringslivsstrategiska programmet är ett övergripande styrdokument som beskriver
hur Alingsås kommun ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett långsiktigt,
målinriktat och konkret sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Alingsås
kommuns samlade arbete gentemot näringslivet. Det kan till exempel vara genom att ha
förståelse för behoven att utveckla infrastrukturen, bereda detaljplanerad mark och
underlätta upphandlingar och etableringar. Målet är att det i Alingsås ska finnas goda
förutsättningar för ett starkare näringsliv och växande arbetsmarknad så att arbetstillfällen
och tillväxt skapas, och att näringslivet ska ha stöd från Alingsås kommun.
Det näringslivsstrategiska programmet har arbetats fram och förankrats i flera steg.
Arbetet startade i kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bearbetning av programmet har ägt rum genom ett flertal interna workshops där
representanter från berörda förvaltningar diskuterat och processat innehållet.
Avstämningar och förankringar har skett med näringslivet genom både Näringslivsrådet
samt i en större workshop med deltagare från politik och näringsliv.
Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program har koppling till det program som är
framtaget av Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG) tillsammans med
regionens kommuner och näringsliv för perioden 2018-2035. Där är den övergripande
målbilden att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till år 2035. Förbundsstyrelsen i
GR har ställt sig bakom programmet och uppmuntrar medlemskommunerna att relatera till
de övergripande målen i programmet för att stödja den regionala utvecklingen.

1.2. Genomförande och uppföljning av
programmet
Ansvaret för genomförande och förverkligande av det näringslivsstrategiska programmet
är gemensamt för kommunen som helhet. Strategierna som beskrivs i programmet berör
flera av kommunens verksamheter som en del i deras ordinarie uppdrag. Var och en av
dem har ansvar att löpande beakta programmets strategier i sina respektive planer. Inom
varje strategi finns områden som behöver konkretiseras. Näringslivsenheten har i uppdrag
att koordinera programmets genomförande och uppföljning i samråd med berörda
förvaltningar, och rapportera till kommunens ledningsgrupp och Näringslivsrådet. Ytterst
ansvarar kommundirektör tillsammans med övrig förvaltningsledning för att programmet
genomförs.
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2. Alingsås kommuns styrkor
Alingsås har en stark identitet och särprägel tack vare sin 400-åriga historia. Kommunen
har en gynnsam geografisk placering i ett område med stark tillväxt, både vad gäller
antalet invånare och handel, hållbart byggande och turism. Detta skapar behov av
attraktiva och hållbara boendemiljöer, samt av lokaler för kommunen och näringslivet,
vilket i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen.
Alingsås ligger med kort pendlingsavstånd från Göteborg, men samtidigt på tillräckligt
avstånd från storstaden för att kunna utvecklas utifrån egna styrkor, kvaliteter och
tillgångar. Kommunen har ett starkt näringsliv med hög självförsörjning av arbetsplatser.
Alingsås är en plats att åka till, snarare än ifrån. Det ger goda förutsättningar för att
utveckla besöksmålet Alingsås för besökare såväl som för affärsresenärer.
Sysselsättningsgraden hos hela befolkningen är hög. Av invånare mellan 20-64 år
förvärvsarbetar 83,6%. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen är 79,9%. Av de som
arbetar i Alingsås tillhör ca 60% det privata näringslivet (2019).
Arbetslösheten i Alingsås är förhållandevis låg. År 2019 låg arbetslösheten på 4,1% vilket
kan ställas i relation till rikets genomsnitt på 5,7% och Göteborgsregionens 6,2%.

2.1.1 Det geografiska läget
Alingsås läge i ett storstadsområde med god infrastruktur möjliggör logistikfördelar
samtidigt som ett stort arbetsmarknadsområde finns att tillgå. Infrastrukturstråken E20 och
Västra Stambanan gör det möjligt att på kort tid nå regionens kärna Göteborg med tåg,
buss och bil. Det geografiska läget medför att staden har gränser mot FyrbodalsSkaraborgs- och Sjuhäradsområdena och därmed rimliga pendlingsavstånd till bland annat
Borås, Trollhättan, Skövde och Vårgårda. Det ger tillgång till en stor arbetsmarknad för
kommunens invånare och underlättar affärsutbyten och arbetskraft. Det bidrar till Alingsås
attraktivitet som bostadsort och arbetsplats, och det stationsnära läget gör att många väljer
att arbetspendla med kollektiva färdmedel. Inom Alingsås finns mycket god tillgänglighet
med korta avstånd för gående och cyklister, vilket underlättar möten mellan människor och
möjligheter för invånare att ha en fungerande vardag.
Alingsås är lokaliserat i Sveriges främsta logistiknav med närhet till internationell flygplats
och Skandinaviens största hamn. På Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och
lager i nära anslutning till flygplatsen, vilket ger den snabbaste omlastningen av gods i hela
Europa.

2.1.2 Ett diversifierat näringsliv
Alingsås präglas av entreprenörskap och små- och medelstora företag. Staden har en rik
näringslivshistoria med stark prägel av industri, handel och besöksnäring. Utvecklingen
som industristad började med textilindustrins framväxt på 1700-talet. På 1900-talet togs
istället jordbruksmarken runt staden successivt i anspråk för industribyggnader. Idag är
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Alingsås en handelsstad med levande stadsmiljöer och mötesplatser för invånare och
besökare. I nuläget finns förhållandevis gott om arbetstillfällen, sett till att Alingsås
kommun ligger i utkanten av en storstadsregion.
Det finns 5118 arbetsställen i Alingsås (2020) som inrymmer allt från multinationella
företag till innovativa småföretagare, med tjänster och kompetens som efterfrågas på
globala marknader. Cirka 70% tillhör kategorin små- och medelstora företag där
majoriteten har 5-25 anställda och finns inom olika branscher. Den diversifierade bredden
av företag är en viktig källa till företagaranda och innovation. Detta märks inte minst genom
att många nya företag startas i kommunen.
De största privata arbetsgivarna finns inom IT, Industri och tjänstesektorn. Flest anställda
har företag inom handeln. Störst sammanlagd omsättning har Alingsås industriföretag som
både tillverkar och erbjuder tjänster.

2.1.3 En unik stadskärna
Alingsås välbevarade stadskärna är klassad som riksintresse och karaktäriseras idag av
unika butiker och kaféer, småskalig bebyggelse och innergårdar från 1700-talet. Här finns
kommunens största utbud av handel, arbetsplatser, kultur, kommunal service och
kollektivtrafik, vilket ger staden en egen identitet. Småskaligheten ger goda förutsättningar
för ett tryggt samhälle där människor oavsett kön, ålder eller ursprung kan mötas på lika
villkor.
Handeln, som är en del av besöksnäringen, är Alingsås största näringsgren sett till antalet
anställda. Stadskärnan utgör således ett nav för besöksnäringen, som är en viktig del av
samhällsutvecklingen genom att den bidrar till ökad sysselsättning och till stadens
attraktivitet, vilket främjar verksamhetsetableringar och en ökad inflyttning till staden.
Alingsås har ett starkt föreningsliv med ett brett utbud av idrott och kultur. Genom
föreningslivet träffas människor och i möten föds nya idéer, vilket förstärker livskvalitet och
hälsa för kommunens invånare.

2.1.4 Landsbygden
Alingsås kommun har en stor och levande landsbygd som till stor del består av stora
sammanhängande skogs- och friluftsområden samt ett flertal tätorter med stark särprägel
och identitet. 17% av Alingsås befolkning bor på landsbygden med en majoritet i
kommunens norra delar.
I de norra delarna står Sollebrunn som centrum för Bjärkebygden och har god kommunal
och kommersiell service. Där finns bland annat kommunens bemannade servicekontor,
livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, bank, restauranger, kafé och detaljhandel inom olika
branscher. Orten har två sammankorsande vägar och ett bra strategiskt läge i relation till
trestadsområdet, vilket underlättar arbetspendling, och en nästan lika stor täthet av
arbetstillfällen per invånare som Alingsås centrala delar. Under 2020/2021 har kommunen
arbetat med ett planprogram för tätorten Sollebrunn, vars syfte har varit att utreda
möjligheterna för utbyggnad av bland annat bostäder och verksamheter. Målbilden är att
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Sollebrunn ska vara en attraktiv tätort med bostadstyper för alla faser i livet och med goda
förutsättningar för människor att kunna arbeta, mötas och driva företag.
I de södra delarna finns Västra Bodarna och Ingared/Hemsjö. De har betydligt färre
arbetstillfällen per invånare, men är däremot starkt kopplade till Alingsås, Göteborg och
andra kommuner för arbetsmarknad och utbud av service.
Närheten till natur- och friluftsområden ger goda förutsättningar för människor att ta sig ut i
naturen. Destinationen Alingsås växer i takt med att människor hittar till landsbygden.
Därmed föds och utvecklas turistmål, natur- och kulturupplevelser samt verksamheter så
som gårdsbutiker med närproducerade varor. Genom att lyfta fram det som Alingsås har
att erbjuda utanför stadskärnan, öppnar vi ögonen för fler bostäder, livsmedelsproduktion
och verksamhetsmark och det kan till viss del mötas av de resurser som finns på
landsbygden.

2.1.5 En hög kompetensnivå
Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna
för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt. Därför arbetar Alingsås kommun i nära
samverkan och dialog med näringslivet för att skapa högkvalitativa utbildningar som
matchar arbetsmarknadens kompetensbehov.
Alströmergymnasiet lockar cirka 1000 elever och erbjuder utöver standardprogrammen,
särskilda program med riksintagning som handboll- och fotbollsgymnasium. Centralt
beläget i Alingsås stadskärna ligger dessutom Campus Alingsås som genom tät
samverkan med ett flertal högskolesäten över hela landet erbjuder högskoleprogram på
plats i Alingsås. Här finns även en mångfald av spets- och yrkesutbildningar som går att
läsa på distans. Tack vare pendlingsavståndet till närliggande kommuner finns dessutom
möjlighet att snabbt nå ett flertal högskolor och universitet. Andelen högutbildade i åldern
25-64 år är 43%, vilket kan jämföras med Göteborgsregionens 44,2% och rikets 45%.

2.1.6 Alingsås kommuns utmaningar
Alingsås med sina många styrkor ur ett näringslivsperspektiv, har även ett antal
utmaningar de kommande åren för att förbli konkurrenskraftig. Det näringslivsstrategiska
programmet utgår från följande utmaningar:
1. Förbättra företagsklimatet
2. Planera för tillväxt
3. Säkra kompetensförsörjningen
4. Öka delaktigheten på arbetsmarknaden
5. Möta klimatutmaningen
6. Utveckla infrastruktur och kollektivtrafik
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2.1.7 Förbättra företagsklimatet
Företagsklimatet i kommunen är viktigt för att skapa en bra grogrund för alla företag.
Alingsås kommun behöver kraftigt förbättra företagsklimatet genom bättre service och
kommunikation till företagen. All verksamhet som bedrivs i Alingsås ska vila på
kommunens värdegrund som innefattar öppenhet, engagemang och respekt.
Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som ska prägla den kommunala
verksamheten. Ett aktivt förändringsarbete över förvaltningsgränserna pågår för att höja
kunskapen om företagens betydelse för kommunen, samt att förstå företagens behov.
Alingsås utgörs till stor del av små och medelstora företag och de behöver stöd att kunna
växa. Med tanke på att de mindre företagen, framförallt tjänsteföretagen, växer allt
snabbare och står för en högre andel av jobbtillväxten, vill Alingsås kommun ge en bra
grogrund och skapa nätverk för dessa företag. Således behöver Alingsås kommun också
fortsätta stimulera till att fler företag bildas och har utrymme att växa.

2.1.8 Planera för tillväxt
Alingsås behöver fortsätta att utvecklas och förtätas med fokus på att vara en attraktiv
kommun. En väl genomtänkt utbyggnadsstrategi utgör ett viktigt bidrag till att möta den
befolkningstillväxt som Alingsås står inför och underlättar dialogen med de aktörer som
bidrar till stadens utveckling. Detta arbete pågår och fångas upp inom ramen för arbetet
med den nya stadsplanen. Planen ska ange tydlig vägledning i vad, var och i vilken
utbyggnadsordning staden ska förtätas och kompletteras för att bidra till förutsägbarhet för
fastighetsägare och exploatörer samt ge tydlig vägledning för handläggning av
planprioritering, planbesked, detaljplaner och bygglov.
Behovet av verksamhetsmark är stort och Alingsås kommun har en utmaning i att möta
efterfrågan. Effektivare planprocesser och mer flexibla detaljplaner behövs för att bättre
och snabbare kunna möta näringslivets behov.
Det finns starka samband mellan folkmängden i en region och förmågan att generera
tillväxt. Ju större region, desto större utbud av arbetstillfällen, branscher, kompetenser,
upplevelser, kultur, varor och tjänster som bidrar till större förutsättningar för tillväxt.
Alingsås kommun deltar därför i en samordnad planering för tillväxt både i regionen och
lokalt.

2.1.9 Säkra kompetensförsörjningen
Att säkra framtidens kompetensförsörjning är en av utmaningarna för näringslivet. Alingsås
kommun behöver bidra till att företag kan tillvarata och attrahera kompetens lokalt,
regionalt, nationellt och globalt. En nära samverkan med skola och näringsliv är en viktig
faktor för att säkra framtidens kompetens.

2.1.10 Öka delaktigheten på arbetsmarknaden
Samtidigt som kompetensbehovet är stort, står många utanför arbetsmarknaden och över
hälften av dem är utrikesfödda. Trots att arbetslösheten i Alingsås har ökat mindre än i
regionen och riket, finns det risk att ungdomar och utrikesfödda hamnar i utanförskap eller

7

Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program 2021-2035
Sida 49 av 128

att människor riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Alingsås kommun behöver
fortsätta att verka för utbildning och fortbildning som motsvarar näringslivets
kompetensbehov, både i dagsläget men även långsiktigt, där ett gemensamt synsätt kring
framtida behov skapas.

2.1.11 Möta klimatutmaningen
FN:s medlemsländer har genom antagande av Agenda2030 kommit överens om 17
globala mål för en hållbar utveckling. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.
Utifrån de globala målen i Agenda 2030 har Alingsås kommun antagit en policy för hållbar
utveckling. Policyn beskriver hur alla i Alingsås ska bidra till att nå de globala målen utifrån
grundpelarna hållbarhet, jämlikhet, frihet och fattigdomsbekämpning. Policyn tydliggör
kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar principer för
implementering av hållbarhetsaspekter i hela kommunens verksamhet. Det innefattar
bland annat att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom samverkan
med näringsliv, föreningsliv, myndigheter och invånare och att ha en
verksamhetsutveckling som gynnar kommunen och dess invånare. Med denna bakgrund
har förslag kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet lagts i kommunens budget
2021-2023.
I Västra Götaland har kommuner, region, akademi och företag kommit överens om att
ställa om till en fossiloberoende region till år 2030. Alingsås är en av kommunerna som har
skrivit under dessa målsättningar.

2.1.12 Utveckla infrastruktur och kollektivtrafik
Lika viktigt som att stärka tillgängligheten inom Alingsås, är det att stärka den till och från
kommunen. Tillgängligheten till närliggande kommuner i och utanför regionen är dessutom
mycket god. Att fortsätta förbättra tillgänglighet via tåg, väg och flyg är avgörande för den
framtida konkurrenskraften.
Genom att addera järnvägsspår till Västra stambanan skulle det vara möjligt att stärka och
underlätta trafikflöden och pendlingsmöjligheter ytterligare. Goda pendlingsmöjligheter är
en viktig pusselbit för Alingsås kommun i takt med att den regionala konkurrensen ökar när
det gäller att attrahera kompetens, investeringar och etableringar. I Alingsås pendlar
nästan dubbelt så många ut ur kommunen som in till kommunen. År 2018 pendlade 8 506
personer ut från kommunen, vilket motsvarar drygt 40% av alla förvärvsarbetande
invånare i Alingsås. Det är främst till Göteborg som utpendlingen sker. I dagsläget är
Göteborg, Lerum och Vårgårda de kommuner som har den starkaste kopplingen till
Alingsås kommun vad gäller arbetsmarknad och pendling.
Det finns också potential i att öka utbytet mellan Alingsås och Borås, samt med
trestadsområdet. En effektiv kollektivtrafik, tillgänglig via ett väl utbyggt gång- och
cykelvägnät i hela Alingsås, främjar arbetet för en hållbar utveckling ur ett såväl socialt
som ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
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Infrastrukturstråken E20 och Västra Stambanan genomskär Alingsås tätort, vilket medför
barriärer. Fler kopplingar under och över dessa barriärer behöver utvecklas för att binda
samman staden. Ett exempel på detta är Krangatans förlängning.
Därtill är det nödvändigt med en god och hållbar utveckling utmed E20 genom kommunen
och särskilt genom Alingsås stad. Utmaningen att väga stadens behov av minskade
barriärer och att nyttja vägen för stadens bästa, står mot det övergripande behovet av
nationell framkomlighet.
Genom att förädla dagens infrastrukturer går det att skapa goda resursmöjligheter med
alla trafikslag, vilket bidrar till flexibilitet hos människor. Alingsås har idag mycket goda
grundförutsättningar för denna typ av utveckling, tack vare täta strukturer inom tätorterna.
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3. Målbild och mål för Alingsås
kommuns näringslivsstrategiska program
3.1. Målbild 2035
Som en ledstjärna för målbilden finns Alingsås kommuns Vision 2040 som ger en
framtidsbild av Alingsås och som vägleder planeringsarbetet inför framtiden:
Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
Målbilden för Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program uttrycker att näringslivet
ska ha stöd från Alingsås kommun, vilket bland annat kan bestå av en effektiv
handläggning av ärenden, positiva attityder och ett gott bemötande. Stödet kan också
uttryckas i de övergripande processerna, exempelvis genom en hållbar samhällsplanering
som skapar möjligheter för företag att växa, skolor som utvecklar bra kompetens, samt
genom ett stort utbud av bostäder av olika slag:
I Alingsås finns goda förutsättningar för ett starkt, diversifierat näringsliv och en växande
arbetsmarknad. Det ska vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och
serviceinriktad dialog, ska Alingsås kommun möjliggöra för företag att växa och etablera
sig.
Målbilden är nedbruten i tre underliggande mål: kompetensförsörjning och attraktionskraft,
samhällsplanering samt företagsklimat och innovationskraft. Målen för 2035 har
formulerats i dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, politiker, förvaltningar och
bolag, samt regionala samarbetspartners.
Alingsås kommuns kvantitativa målbild är att skapa förutsättningar för 3 700 ytterligare
jobb i kommunen fram till 2035. Den kvantitativa målbilden har direkt koppling till regionens
övergripande mål om 120 000 ytterligare jobb till 2035. Med ytterligare jobb avses minst
3 700 fler sysselsatta från 2016 till 2035.
Målbilden är satt utifrån förväntad befolkningsökning i regionen, i relation till den
förväntade ökningen av sysselsättningsgraden från år 2016, då den regionala processen
med de näringslivsstrategiska programmen påbörjades. I beräkningen har hänsyn tagits till
hur stor del av Göteborgsregionens totala mängd arbetstillfällen Alingsås hade år 2016.
Med sysselsättning menas i det här fallet dagbefolkning 16–64 år som har arbetsplats i
Alingsås. Dagbefolkningen består av individer som bor och arbetar i Alingsås, samt de
som inpendlar för arbete i kommunen.
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År 2010 var 14 406 personer i sysselsättning i Alingsås och 2019 var motsvarande siffra
16 567. Det motsvarar en genomsnittlig ökning om 240 personer per år, eller 2 161
personer för hela perioden. Omvärldsfaktorer så som befolkningstillväxt,
verksamhetsetableringar och/eller avvecklingar är några exempel på vad som kan påverka
den framtida utvecklingen.

3.2. Tre underliggande mål och indikatorer
För att uppnå den långsiktiga målbilden har tre underliggande mål formulerats. Målen ska
bidra till goda förutsättningar för ett starkare näringsliv och växande arbetsmarknad, och
de tar fasta på de strategiska områden som det näringslivsstrategiska programmet
omfattar.
Till varje mål kopplas prioriterade indikatorer och önskvärt läge för dessa, för att kunna
följa målens utveckling vid uppföljning. De prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt
att ses över för att säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya
indikatorer uppkommer som är bättre lämpade till att mäta måluppfyllelse.
I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de prioriterade indikatorer som används
för att följa målens utveckling, samt önskat läge för dessa indikatorer.

3.2.1 Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Alingsås kommun tillvaratar kompetens och attraherar talang.
Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende
drivkraft och talang. För att lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom
kompetensförsörjning och attraktionskraft.
Prioriterade indikatorer:
•

Arbetslöshetsstatistik

•

Större urval av vuxenutbildningar, praktikplatser, kommunala feriejobb och
lönestödsanställningar.

•

Större räckvidd och medieeffekter i press och media

•

Besöksstatistik

•

Handelsindex

Önskat läge:
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•

Fler människor i arbete

•

Ökad samverkan mellan näringsliv och skola

•

Aktiv marknadsföring av platsen Alingsås mot olika målgrupper

•

Fler och längre besök inom besöksnäringen

•

En välmående handel
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3.2.2 Mål 2: Samhällsplanering
Alingsås kommun erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Det andra målet har fokus på att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den
ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att lyckas nå målet krävs ett strategiskt
arbete inom samhällsplaneringsområdet, inklusive infrastruktur, tillgänglighet,
markberedskap och fysisk planering.
Prioriterade indikatorer:
•

Produktivitet (BRP/capita och förädlingsvärde/sysselsatt)

•

Andel sysselsatta i Alingsås kommuns lokala arbetsmarknad

•

Planlagd verksamhetsmark

Önskat läge:
•

Produktiviteten i Alingsås kommun ska öka

•

Ökad andel sysselsatta i Alingsås kommuns lokala arbetsmarknad

•

Fler etableringar

3.2.3 Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft
Alingsås kommun har ett gott klimat för företagande och innovation.
Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar
för nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För
att lyckas nå målet krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och innovationskraft.
Prioriterade indikatorer:
•

SKR:s Löpande Insikt

•

Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme

•

Fler nystartade företag

•

Antal företag/100 invånare

Önskat läge:
•

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking och SKRs Löpande Insikt

•

Ökad tillväxt på den lokala företagsmarknaden
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4. Sex strategier för att stärka
näringslivets förutsättningar i
Alingsås kommun
Utifrån de utmaningar som Alingsås kommun står inför, samt de prioriteringar som
framkommit internt i kommunen och i dialogen med näringslivet, har sex strategiska
områden identifierats. För att kommunen ska lyckas uppnå målbilden, måste ett strategiskt
arbete drivas inom samtliga dessa områden. Dessa strategier och insatser är specifika för
det näringslivsstrategiska programmet och finns inte lika tydligt uttryckta i något annat av
Alingsås kommuns styrande dokument.
Insatserna i programmet är av strategisk snarare än operativ karaktär. Det operativa
genomförandet av programmet sker inom ramen för kommunens verksamheters ordinarie
arbete. Utifrån dialogen med näringslivet är det avgörande att det operativa
genomförandet präglas av nytänkande, handlingskraft och samverkan. Dessa aspekter bör
genomsyra arbetet inom samtliga strategiska områden. Nedan beskrivs sex strategiska
områden, dess huvudstrategier samt insatser.

4.1. Strategi: Kompetensförsörjning
Alingsås kommun tillvaratar och attraherar kompetens
Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna
för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra
morgondagens kompetensförsörjning ska Alingsås kommun arbeta aktivt med att tillvarata
den kompetens som finns lokalt och regionalt, samt verka för att attrahera internationell
kompetens.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Utveckla skola-näringslivssamverkan och stimulera de entreprenöriella förmågorna
genom utbildningssystemet.

•

Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar.

•

Möjliggöra för fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.

•

Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med
näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.

4.2. Strategi: Attraktionskraft
Alingsås kommun är en attraktiv plats att verka, bo, besöka och studera i.
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Alingsås kommun ska vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Därmed behöver
Alingsås kommun leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om det
attraktiva Alingsås.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Verka för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.

•

Verka för ett starkt föreningsliv.

•

Aktivt marknadsföra och lyfta platsen genom att utveckla berättelsen om Alingsås
kommun.

•

Erbjuda en effektiv och högkvalitativ kommunal organisation som bidrar till livskvalitet.

4.3. Strategi: Infrastruktur och tillgänglighet
Alingsås har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet
Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg, E20, väg 180, Västra Stambanan
samt i anslutning till regionens starka position som internationell logistiknod har Alingsås
ett mycket strategiskt läge som ett nav med förbindelser i alla väderstreck. Det ger god
tillgänglighet för både människor och gods. En samlad stadskärna med bra möjlighet för
gång och cykel bidrar till korta avstånd inom staden.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag, såväl inom kommunen som inom
upptagningsområdet för den lokala marknaden.

•

Tillvarata Alingsås strategiska placering vid E20 och Västra stambanan, samt närheten
till Göteborgs hamn och Göteborg Landvetter Airport.

•

Verka för omställningen till en smart kommun genom att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter.

4.4. Strategi: Markberedskap och fysisk
planering
Alingsås kommun erbjuder verksamhets- och bostadsmark i rätt lägen
För att underlätta näringslivets etableringar och expansion behöver Alingsås kommun
planera för tillväxt. Alingsås befinner sig i ett utvecklingssprång. Genom att skapa
förutsättningar för fastighetsmarknadens aktörer går det att möjliggöra för utvecklandet av
lokaler för näringslivets behov. Dessutom kan kommunen erbjuda verksamhetsmark i
lägen som stärker utvecklingen av en hållbar region.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
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•

Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings-,
expansions- och innovationsbehov.

•

Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt.

•

Utarbeta detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv och möjliggör
snabbare etableringar.

4.5. Strategi: Företagsklimat
I Alingsås är det enkelt att driva företag
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Alingsås
som bas för etablering och expansion. Varje möte med kommunen ska präglas av ett
positivt bemötande och alltid ha de vi finns till för i fokus. Vid inköp och upphandling är det
viktigt att små och medelstora företag får möjlighet att delta.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Fortsätta att aktivt arbeta med attityder och förståelse mellan företagare och
kommunen.

•

Arbeta med att förenkla kommunens processer med kunskap och förståelse för både
kommunens och näringslivets utmaningar.

•

Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling
av små och medelstora företag.

•

Fortsätta att stärka dialog och kommunikation mellan kommunen och företagen.

4.6. Strategi: Innovationskraft
Alingsås kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation
Alingsås är en del av Sveriges viktigaste industriregion, som är basen för flera globala
kunskapsintensiva företag. Det skapar unika förutsättningar att vara testarena för
utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller, som kan lösa framtidens
samhällsutmaningar. Alingsås kommun ska bidra till utvecklingen genom att stödja
näringslivets förutsättningar för innovation och vara öppen för innovationer i den
kommunala verksamheten.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
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•

Delta i strategiska samverkansprojekt där olika kompetenser möts, och där det finns en
kommunnytta.

•

Ta tillvara näringslivets lösningar på samhällsutmaningarna.

•

Dra nytta av regionens innovationssystem och kunskapscentrum.

•

Möjliggöra för fler företag att delta i kommunens upphandlingar.

•

Bidra till att nya idéer och entreprenörskap får möjlighet att utvecklas.
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5. Utgångspunkter
5.1. Globala trender
Alingsås ingår i en region med ett starkt, diversifierat näringsliv som agerar på en global
marknad. Därmed påverkas både näringsliv, kommun och regionen av ett antal globala
megatrender, exempelvis den snabba tekniska utvecklingen, elektrifieringen och
klimatomställningen. Coronapandemin har sedan inledningen av 2020 gjort att flera av de
trender som tidigare förutspåtts, har kommit av sig eller tagit nya riktningar.

5.1.1 Näringslivet är en del av lösningen på
samhällsutmaningarna
I dagens samhälle måste vi hantera utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och
en åldrande befolkning. I näringslivet läggs stora resurser på utveckling av produkter och
tjänster som bidrar till lösningar inom dessa utmaningar. Utvecklingen mot cirkulär
ekonomi, delningsekonomi och hållbarhet, ger upphov till nya affärsmodeller, som i sin tur
kan ge nya lösningar på samhällsutmaningarna.

5.1.2 Hållbarhet blir en hygienfaktor för näringslivet
Miljömässiga och sociala faktorer går inte längre att separera från ekonomiska faktorer.
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Att agera hållbart utifrån samtliga tre
dimensioner; den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska, blir därför en
hygienfaktor för företag som vill överleva på en global marknad. På motsvarande sätt får
kommuner och regioner med ett hållbart näringsliv en konkurrensfördel i kampen om både
kompetensen och konsumenterna. Morgondagens medarbetare söker sig i allt större
utsträckning till företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Likaså efterfrågar
morgondagens konsumenter i allt högre utsträckning hållbara produkter. Om man i ett
tidigt skede kan beakta hållbarhetsaspekter ökar möjligheterna att både bidra till en hållbar
utveckling och skapa konkurrensfördelar mot andra kommuner och regioner.

5.1.3 Digitaliseringen medför ett paradigmskifte
Samhällsutvecklingen drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Digitaliseringen
medför att vi kan göra helt nya saker och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya
sätt. Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt från hållbar lokal och
regional utveckling, till hela länders och världsdelars konkurrenskraft.

5.1.4 Framtidens jobb är inte definierade än
Digitaliseringen medför att gamla yrken försvinner och nya tillkommer i en allt snabbare
takt. Mer än hälften av de jobb som kommer att finnas om 15–20 år är ännu inte
definierade, vilket ställer höga krav på flexibilitet i både utbildningssystemet och hos
arbetskraften. Framtidens arbetsmarknad kan komma att präglas av ett större inslag av
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tidsbegränsade anställningar, egenanställningar och egenföretagande. Det skulle i så fall
medföra att flexibilitet och entreprenöriell förmåga blir allt viktigare egenskaper hos
morgondagens arbetskraft. Det livslånga lärandet och kontinuerlig kompetensutveckling
blir då allt viktigare för attraktionskraften hos morgondagens arbetsgivare.

5.1.5 Tillväxten drivs av storstadsregioner
Ekonomisk tillväxt drivs av storstadsregioner som konkurrerar om kompetens och kapital
på en global marknad. Näringslivet känner inte av några kommungränser utan har snarare
regionen som plattform för att nå sina marknader runt om i världen. Ju större region, desto
större förmåga att generera tillväxt.

5.2. Regionalt perspektiv
Göteborgsregionens tretton medlemskommuner verkar för att bidra till en stark och tydlig
tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva och verka i, samt besöka. I regionen är
Göteborg en motor, och dess utveckling är av central betydelse för hela
Göteborgsregionens utveckling. Göteborgsregionen har tagit fram en målbild att
förutsättningar för 120 000 ytterligare jobb ska skapas i hela regionen till år 2035 för att
erbjuda den växande befolkningen arbete. Trots flera års ihållande högkonjunktur har
vissa grupper så som utrikes födda en hög arbetslöshet. Den pågående pandemin har
bland annat lett till att många enklare jobb skurits ner vilket aktualiserar utmaningen.
Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva
tillverkningsföretag. Tillverkningsindustrin står för nästan en fjärdedel av den totala
omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag
återfinns inom den högteknologiska industrin.
Den starka tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn gör
Göteborgsregionen till en forskningsintensiv region. Detta är särskilt framträdande inom tre
områden; fordon, läkemedel/kemi och företagstjänster. Göteborgsregionens starka industri
gör också regionen till Sveriges ledande exportregion. Under 2019 exporterade regionens
företag för cirka 639 000 kronor per sysselsatt, och inom de kommande 20 åren finns
planer på investeringar i infrastruktur och annat byggande för 1 000 miljarder kronor.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-17
Hanna Andersson

Kommunstyrelsen

2020.265 KS

Uppföljning av kommunens tomtförsäljning 2021
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 255 antog Flerårsstrategi
2017-2019 för Alingsås kommun, tilldelades samtliga nämnder i uppdrag att reducera sin
centrala administration. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden gavs samtidigt i
uppdrag att, genom ett aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en
snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 119, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att genomföra en direktupphandling av fastighetsmäklartjänster, för den del av
kommunens tomtförsäljning som då hanterades genom kommunal tomtkö. Upphandlingen
skulle även omfatta verksamhetsmark.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med att ärendet följdes upp, den 10 december 2018
§ 247, att kommunens tomter fortsättningsvis ska säljas via fastighetsmäklare och att det ska
finnas möjlighet att sälja verksamhetsmark genom ett sådant tillvägagångssätt.
Kommunstyrelsen beslutade att utvärdera förfarandet efter ytterligare ett år. Utvärderingen
skulle baseras på kostnad till extern part, försäljningspris efter anbudsförfarande i jämförelse
med tidigare fast pris för jämförbara tomter, tid från annonsering till kontraktsskrivning samt
redovisning av reducerade driftskostnader.

Kommunledningskontorets yttrande
Att förmedla kommunala tomter via fastighetsmäklare innebär att en tomt konkurrensutsätts
på den öppna marknaden och erbjuds den spekulant som lämnar högsta budet. Genom
anbudsförfarande säkerställs att tomterna säljs till ett marknadsmässigt värde, som regleras
utifrån utbud och efterfrågan, vid den tidpunkt då de annonseras ut. Utgångspriset ska inte
understiga kommunens självkostnad och ska motsvara det fasta pris som en tomt hade
annonserats ut för vid tillämpning av kommunal tomtkö.
För varje enskilt uppdrag som fastighetsmäklaren åtar sig, ingår att annonsera tomterna till
ett bedömt utgångspris, upprätta erforderliga avtal, förmedla information mellan parterna,
samt övriga åtaganden som ingår i en fastighetsmäklares förmedlingsuppdrag.
Förmedlingsprovision utgår enligt gällande ramavtal med 1,7% av tomtens slutpris, med ett
lägsta belopp på 20 000 kr per uppdrag. Annonskostnader tillkommer med upp till 1 500 kr
per tomt.
Vid den tidpunkt då kommunens tomter hanterades genom kommunal tomtkö, värderades
tomterna på motsvarande sätt av upphandlad värderare, till en kostnad av cirka 10 000 kr
per tomt. Övrig administration belastade exploateringsverksamhetens driftsbudget.
Sammantaget bedöms driftskostnaderna med de båda olika förfarandena vara jämförbara.
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Sedan ramavtal med fastighetsmäklare tecknades i mars 2018 har 22 småhustomter och en
tomt för verksamhetsmark förmedlats via fastighetsmäklare. Den geografiska spridningen för
de tomter som har förmedlats har i hög grad påverkat både budnivån, samt tiden för
försäljningen. Sammanställning av resultatet av försäljningarna framgår av bilaga.
Försäljningsresultatet av de tomter som sålts via fastighetsmäklare har varierat mellan
-35,90% och +73,33 % från utgångspris. Tidsperioden från det datum då tomterna
annonserades fram till kontraktsskrivning, har varierat från en vecka och upp till 19 månader.
Exploateringsverksamheten på kommunledningskontoret har inte upplevt några negativa
konsekvenser av att tomtkön har avvecklats. Att sälja tomter via fastighetsmäklare ger en
bred annonsering och säkerställer att kommunens tomter säljs till ett marknadsmässigt
värde. Framför allt har den administrativa belastningen på verksamheten minskat betydligt till
följd av att tomtkön har avvecklats. Exploateringsverksamheten kan ägna ett större
strategiskt fokus på att säkerställa tillgången på planlagd mark och därmed ett ökat utbud av
småhustomter.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunens tomter ska fortsatt säljas via fastighetsmäklare.

Bilaga
Sammanställning av sålda tomter.
Beslutet ska skickas till
Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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Skår
Kajaken 1
Kajaken 2
Kajaken 3
Kajaken 4
Kajaken 5
Kajaken 6
Kajaken 7
Kajaken 8
Kanoten 1
Kanoten 2
Kanoten 3
Kanoten 4
Kanoten 5
Vindskyddet 1
Vindskyddet 2
Vindskyddet 3

Annonseringsdatum
Köpekontrakt
Utgångspris
Summa
Resultat
Provision
Annonsering
2019-08-16
2019-10-07
1 750 000,00
1 850 000,00
5,71%
31 450,00
1 500,00
2019-08-16
2019-10-14
1 750 000,00
1 925 000,00
10,00%
32 725,00
1 500,00
2019-08-16
2019-11-15
1 750 000,00
1 800 000,00
2,86%
30 600,00
1 500,00
2019-08-16
2019-11-20
1 750 000,00
1 830 000,00
4,57%
31 110,00
1 500,00
2019-08-16
2020-01-07
1 750 000,00
1 950 000,00
11,43%
33 150,00
1 500,00
2019-08-16
2020-01-30
1 750 000,00
1 600 000,00
-8,57%
27 200,00
1 500,00
Annonserades ej
2020-02-18
1 750 000,00
1 650 000,00
-5,71%
28 050,00
1 500,00
2019-08-16
2019-12-12
1 750 000,00
1 720 000,00
-1,71%
29 240,00
1 500,00
2019-08-16
2019-11-12
1 750 000,00
1 920 000,00
9,71%
32 640,00
1 500,00
2019-08-16
2019-10-28
1 750 000,00
1 945 000,00
11,14%
33 065,00
1 500,00
2019-08-16
2019-10-21
1 750 000,00
1 935 000,00
10,57%
32 895,00
1 500,00
2019-08-16
2019-09-26
1 750 000,00
2 060 000,00
17,71%
35 020,00
1 500,00
2019-08-16
2019-09-18
1 750 000,00
1 850 000,00
5,71%
31 450,00
1 500,00
2019-08-16
2020-01-16
1 750 000,00
1 750 000,00
0,00%
29 750,00
1 500,00
2019-08-16
2019-11-28
1 750 000,00
1 750 000,00
0,00%
29 750,00
1 500,00
2019-08-16
2019-09-18
6 000 000,00
10 400 000,00
73,33%
176 800,00

Prästeryd
Lingonriset 13

2020-08-14

2020-10-15

1 600 000,00

1 500 000,00

-6,25%

25 500,00

1 500,00

Sollebrunn
Sollebrunn 19:85
Sollebrunn 19:86
Sollebrunn 19:78

2018-10-19
2018-10-19
2018-05-18

2020-12-17
2020-12-17
2020-12-01

195 000,00
195 000,00
195 000,00

125 000,00
125 000,00
125 000,00

-35,90%
-35,90%
-35,90%

20 000,00
20 000,00
20 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

Klinten
Svetsaren 3 (verksamhetsmark)

2019-11-21

2020-04-14

2 200 000,00

1 800 000,00

-18,18%

30 600,00

1 500,00

Stadsskogen
Rådmanshage 14

2018-05-18

2019-02-22

1 195 000,00

1 300 000,00

8,79%

22 100,00

1 500,00

Tegelbruket
Fältspaten 16

2018-10-19

2019-02-11

1 200 000,00

1 450 000,00

20,83%

24 650,00

1 500,00

39 030 000,00

44 360 000,00

13,66%

807 745,00

31 500,00

Totalt
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 247 2017.161 KS

Uppföljning av kommunens tomtförsäljning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 119, bland annat att
kommunledningskontoret fick i uppdrag att genomföra en upphandling av mäklare för den del
av kommunens tomtförsäljning som då skedde via tomtkön samt försäljning av
verksamhetsmark. Detta skulle sedan utvärderas efter ett år.
Utvärderingen skulle baseras på kostnad till extern part, det vill säga mäklarfirman,
försäljningspris efter anbudsförfarande i jämförelse med tidigare försäljningspris med fast pris
för liknande tomter och mark, tid från annonsering till kontraktsskrivning samt redovisning av
minskade kostnader i form av central administration och ersättning till de aktörer som då
genomförde marknadsvärdering av tomterna och marken.
Avtalet med mäklarfirman gäller från mars 2018 till mars 2019 och kommunen har rätt att
förlänga avtalet. Vid avtalsperiodens utgång uppgör avtalet att gälla utan uppsägning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 november 2018 lämnat följande yttrande:
Att sälja tomterna via anbud innebär att det är marknaden som får bedöma tomtens värde.
Vid försäljning till fast pris kan det bli en diskussion huruvida marknadsvärderingen av tomten
är korrekt eller inte. Sedan avtalet med mäklarfirman tecknades har inga tomter sålts via
mäklare men fem tomter finns idag ute för anbud hos mäklare och en tomt förväntas säljas
inom en snar framtid. Anledningen till att intresset för övriga tomter som ligger ute för anbud
är lågt är för att det är tomter som under lång tid har varit till försäljning via tomtkön men utan
att några bud har inkommit. Det är ett antal tomter i Sollebrunn. För den tomt där budgivning
pågår kan utläsas att intresset för tomten är hög och anbuden ligger en bra bit över
utgångspriset.
Exploateringsenheten hos kommunledningskontoret anser att den administrativa delen har
minskat till följd av att ingen tomtkö nu finns hos kommunen utan att tomterna annonseras
via mäklare. Den tidigare tomtkön innebar ett omfattande administrativt arbete för främst
exploateringsenheten. Intrycket av att annonsera tomterna via mäklare har varit bra och när
fler tomter står klara till försäljning framöver så kommer effekten av minskad administration
vara allt tydligare. Därav kan personalen ägna sig åt det som politiken har fastställt i sin
flerårsstrategi, en mer effektiv exploateringsverksamhet.
I nuvarande tillväxtprogram framgår att finansieringen till stor del ska utgöras av
exploateringsvinster, vilket innebär att det krävs ett fokuserat och intensivt arbete med
exploatering i kommunen. Att kunna minska den administrativa delen samtidigt som ett
korrekt marknadspris säkerställs vid försäljning är något som kommunledningskontoret anser
är den korrekta vägen att gå för att kunna uppnå de politiskt uppsatta målen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Ett av uppdragen i flerårsstrategi 2018-2020 är att samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar. Kommunstyrelsen gavs även i uppdrag att öka effektiviteten hos
exploateringsverksamheten.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det är i linje med uppdragen i flerårsstrategi
2018-2020 att fortsatt sälja tomter via mäklare och att det även ska finnas möjlighet att
fortsättningsvis sälja verksamhetsmark via mäklare. Detta är även i linje med riktlinjer för
markanvisning i Alingsås kommun som antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2018, §
89.
Arbetsutskottet har den 5 december 2018, § 243 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Kommunens tomter ska fortsatt säljas via mäklare. Det ska fortsättningsvis även finnas
möjlighet att sälja verksamhetsmark via mäklare.
Yrkande
Björn Wallin Salthammer (S) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
Förfarandet skall efter ett år utvärderas för framtida hantering.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunens tomter ska fortsatt säljas via mäklare. Det ska fortsättningsvis även
finnas möjlighet att sälja verksamhetsmark via mäklare.
2. Förfarandet skall efter ett år utvärderas för framtida hantering.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunrevisionens
granskning av efterlevnaden
av offentlighetsprincipen i
Alingsås kommun
8
2021.174 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-17
Jenny Hellsten

Kommunstyrelsen

2021.174 KS

Svar på granskningsrapport om efterlevnaden av
offentlighetsprincipen
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har KPMG genomfört en
granskning av rutiner avseende offentlighetsprincipen. Syftet med granskningen har varit att
bedöma efterlevnad av rutiner gällande offentlighetsprincipen i kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden.
KPMG:s sammanfattande slutsats är att efterlevanden av offentlighetsprincipen ligger på en
tillfredsställande nivå i de nämnder som granskats, men man ser ett behov av att det interna
kontrollarbetet stärks och systematiseras, i syfte att säkerställa att offentlighetsprincipen och
upprättade rutiner för arbetet efterlevs. De ser även ett behov i verksamheten av löpande
vidareutbildning för medarbetar, chefer och handläggare vad gäller teoretiska kunskaper om
offentlighetsprincipen, samt gällande riktlinjer och rutiner.
Granskningen rekommenderar att:









Kommunstyrelsen bör säkerställa att alla medarbetare har kunskaper om och
förståelse för de riktlinjer som finns för efterlevnad av offentlighetsprincipen, för att
kunna erbjuda medborgarna en god service.
Ett kontrollmål för efterlevnad av offentlighetsprincipen bör tillfogas i de årliga
interkontrollplanerna, för att säkerställa ett systematiskt dokumenterat kontrollarbete
och att rutiner hålls uppdaterade.
Handläggare och chefer bör kontinuerligt erbjudas utbildning och
kompetensutveckling för att uppnå en enhetlig kunskapsnivå gällande
offentlighetsprincipen.
En mottagningsbekräftelse bör skickas när begäran om allmän handling inkommer
via e-post.
Registratorer bör använda sitt eget namn vid korrespondens med allmänheten.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och delar flera av de slutsatser som
framkommer i rapporten.
Arbetet med utbildning i arbetet med offentlighetslagstiftningen fortgår. Utbildningarna
planerar att genomföras dels som så kallade nano-utbildningar, som skickas ut till
medarbetare via e-post, men ett arbete med förvaltningsspecifikt utbildningsmaterial och
checklistor planeras även att tas fram. Samtliga nya chefer i kommunen blir redan i
dagsläget erbjudna en förmiddagsutbildning i offentlighet- och sekretess.
Registrator på kommunstyrelsen har startat upp ett registratorsnätverk, som övriga
registratorer i kommunens förvaltningar ingår i. Nätverket kommer förutom frågor kopplade
till registratorsarbetet även ta upp frågor gällande offentlighetslagstiftning och utlämning av
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allmän handling i syfte att säkerställa att förvaltningarna så långt det är möjligt hanterar
dessa frågor på ett likartat sätt. Detta för att kunna erbjuda de enskilda en likadan service
oberoende av vilken nämnd de kontaktar. Nätverket träffas regelbundet en gång i månaden
sedan årsskiftet.
I kommunstyrelsens väsentlighets- och riskanalys för verksamhetsåret 2021 finns en risk
upptagen gällande kompetensbrist inom förvaltningslag, offentlighets- och sekretesslag samt
GDPR, men risken bedömdes inte vara stor nog för att tas med i internkontrollplanen. En ny
väsentlighets- och riskanalys genomförs inför varje nytt verksamhetsår. Om risken framöver
kommer bedömas vara högre kommer den att komma med som en punkt i
internkontrollplanen.
Enligt ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar” ska en bekräftelse med en standardtext
skickas till den som begärt ut handlingen så fort det fastställts att begäran kommit in till rätt
förvaltning, vilket också görs nu. Standardtexten innehåller förutom en bekräftelse om att
begäran tagits emot även information om utlämningssätt och taxa för eventuell fakturering.
Utifrån att det är flera tjänstepersoner som hanterar funktionsbrevlådan och korresponderar
med allmänheten används både registrator som funktion i standardkommunikation, men
även tjänstepersonens namn i korrespondens som rör frågor och utlämnande. Detta för att
det ska kunna vara flera personer som hanterar korrespondens skyndsamt.
I intervjuerna har det framkommit önskemål från anställda gällande bättre spridning av
information kring centralt upprättade styrdokument och riktlinjer till övriga förvaltningar.
Kommunledningskontoret har redan påbörjat ett arbete med att inventera styrdokument i
kommunen, i samarbete med övriga förvaltningar. Syftet är dels att inventera vilka
styrdokument som redan finns, men även att identifiera förbättringar i form av bättre kontroll
av uppdateringsintervall och hitta överflödiga dokument. Arbete beräknas vara klart under
hösten.
Ekonomisk bedömning
Förslag till yttrande innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande den 17 maj 2021 som
kommunstyrelsens eget yttrande.
Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-17
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Missiv

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden
samt miljöskyddsnämnden för yttrande.
Till kommunfullmäktige för kännedom.

Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten.
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande
frågeställningar:
-

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 12 juni 2021.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

Anita Andersson
Revisionens ordförande

Lennart Mattsson
Vice ordförande
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1

Sammanfattning
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska efterlevnaden av
rutiner avseende offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen. Det innebär att
allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas
verksamheter. För den demokratiska processen är det bl.a. betydelsefullt att det finns
fungerande system, rutiner och riktlinjer för hanteringen av inkomna handlingar till
kommunen. I enlighet med tryckfrihetsförordningen skall myndigheter ha en god
offentlighetsstruktur, vilket innebär att kommunerna skall bl.a. hantera, registrera och
förvara sina handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.
Sammanfattningsvis kan konstateras att efterlevnaden av offentlighetsprincipen ligger
på en tillfredställande nivå inom de granskade nämnderna (kommunstyrelsen,
miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden). Det finns dock behov av att
stärka och systematisera det interna kontrollarbetet för att säkerställa efterlevnaden av
offentlighetsprincipen och därtill upprättade riktlinjer/rutiner.
Vidare finns det behov att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad
gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. I arbetet att utbilda och
kompetensutveckla personal bör det även säkerställas att berörd personal har
kännedom och förståelse av de riktlinjer och rutiner som berör området.
Mot bakgrund av våra iakttagelser samt vår analys lämnas följande rekommendationer:
Rekommendationerna avser samtliga nämnder i de fall specifik nämnd inte anges.

— Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga berörda med-

arbetare har kännedom och förståelse för de centrala riktlinjer som upprättas för
efterlevnad av offentlighetsprincipen. Detta i syfte att skapa en enhetlig
kunskapsnivå och samsyn i kommunens förvaltningar samt för att kunna säkerställa
en hög och homogen servicegrad gentemot medborgarna, oaktat vilken nämnd
medborgarna vänder sig till.

— Vår bedömning är att det finns en medvetenhet och insikt bland den intervjuade

personalen vad gäller efterlevnad av offentlighetsprincipen. Dock saknas ett
systematiskt dokumenterat internkontrollarbete med sikte på hantering av allmänna
handlingar. Hanteringar av allmänna handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner
samt ajourhållande av rutinerna är en återkommande risk, där vi rekommenderar att
ett kontrollmål tillförs de årliga internkontrollplanerna.

— Det finns ett behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer
vad gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. Detta i syfte att
uppnå en enhetlig kunskapsnivå.

— Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuellt nämnd.
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— Angivande av namnuppgifter vid korrespondens med kommuninvårnarna och andra
intressenter är en grundläggande utgångspunkt och bör beaktas av registratorer i
kommunstyrelsen och miljöskyddsnämnden.
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2

Inledning
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska eferlevnaden av rutiner
avseende offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen. Det innebär att
allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas
verksamheter. För den demokratiska processen är det bl.a. betydelsefullt att det finns
fungerande system, rutiner och riktlinjer för hanteringen av inkomna handlingar till
kommunen. I enlighet med tryckfrihetsförordningen skall myndigheter ha en god
offentlighetsstruktur, vilket innebär att kommunerna skall bl.a. hantera, registrera och
förvara sina handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet har varit att granska efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Följande har
rapporten avsett besvara:
-

Finns kommunövergripande styrdokument för hantering av allmänna
handlingar?
Är styrdokumenten aktuella?
Säkerställer rutinerna allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar i
enlighet med gällande lagstiftning?
Efterlevs befintliga rutiner?
Finns kännedom bland berörd personal om efterfrågeförbud?
Sker utlämning av handlingar på ett effektivt och skyndsamt sätt?
Efterlever berörd personal reglerna om efterfrågeförbud i samband med
utlämning av handlingar?
Finns rutiner och riktlinjer avseende registrering/diarieföring?
Finns ett systematisk samt dokumenterat internkontrollarbete som säkerställer
efterlevnaden av rutinerna avseende offentlighetsprincipen?

-

Finns något/några kontrollmål i de årliga internkontrollplanerna som berör
hantering av allmänna handlingar?

-

Har berörd personal tillräckliga kunskaper för att säkerställa att
offentlighetslagstiftningen efterlevs?

Granskningen avser kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt miljöskyddsnämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
— Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:40)
4
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— Interna regelverk, policyer och riktlinjer

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom studium och genomgång av relevanta
styrdokument och beslutsunderlag. Likaså har en revisionsenkät gått ut till berörda
nämnder.
Stickprovskontroller har genomförts, där ett blandat urval av ärenden har begärts ut i
syfte att skapa en spridning. Begäran har genomförts utan någon synlig koppling till
kommunrevisionen och aktuell granskning. Detta i syfte att möjliggöra att utlämningsporcessen kan ske på objektiva grunder.
Intervjuer och avstämningar har genomförts med nämndsordförande i kommunstyrelsen, miljöskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Vidare har intervjuer
och avstämningar genomfört med stabschefen inom kommunstyrelen, enhetschef
samhällsbyggnadsnämnden samt med de tre nämndernas nämndsstrateg/
nämndsekreterare/registrator/administratör genomförts.
Följande dokument har granskats:
-

Registrering av allmänna handlingar, ärenderegistrering

-

Rutin för utlämnande av allmänna handlingar för Alingsås kommun

-

Lathund Platina, för registratorer

-

IT- och informationssäkerhet: Instruktion för användare

-

Arkiv- och kanslihandbok: Postöppning

-

Rutin för hantering av telefon och e-postbrevlådor under semestrar och
ledigheter

-

Rutin för utlämnande av e-post

-

Granskade nämnders internkontrollplaner 2017-2021

-

Ärendehandbok för Kommunledningskontoret

-

Rutiner för registrering av ärenden m.m., Miljöskyddskontoret

-

Riktlinje för service och bemötande i Alingsås kommun (utkast)

Rapporten har faktakontrollerats av stabschef kommunledningskontoret samt
förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden.
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3

Nationell lagstiftning
Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen. Det innebär att
allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas
verksamheter. För den demokratiska processen är det bl.a. betydelsefullt att det finns
fungerande system, rutiner och riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar.
Rätten till insyn framgår av tryckfrihetsförordningens 2 kap, 1 § enligt följande:
Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk
medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Med handling avses i tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av
tekniskt hjälpmedel (TF, 2 kap 3 §).
Enligt tryckfrihetsförordningen krävs följande uppfyllda kriterier för att en handling ska
anses som allmän. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara
inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 6-7 §).

4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunövergripande styrdokument

4.1.1

Iakttagelser
Vi har delgivits följande centrala styrdokument avseende hantering av allmänna
handlingar i Alingsås kommun:
-

Registrering av allmänna handlingar, ärenderegistrering

-

Rutin för utlämnande av allmänna handlingar för Alingsås kommun

-

Lathund Platina, för registratorer

-

IT- och informationssäkerhet: Instruktion för användare

-

Arkiv- och kanslihandbok: Postöppning

-

Rutin för hantering av telefon och e-postbrevlådor under semestrar och
ledigheter

-

Riktlinje för service och bemötande i Alingsås kommun

Flera av de ovan listade styrdokumentet ingår i kommunens Arkiv- och kanslihandbok.
Arkiv- och kanslihandboken är upprättad av Kommunledningskontoret. I ”Registrering
av allmänna handlingar, ärenderegistrering” definieras bl.a. begrepp såsom diarieplan,
sekretess, diarieföring och systematisk förvaring.
Av rutinen framgår även vad som ska stå i diariet, vilka registreringsmetoder som finns
och vilken metod som bör väljas vid vilka tillfällen. I rutinen hänvisas till
sekretesslagens 15 kapitel för bestämmelser om registrering av allmänna handlingar.
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En allmän handling som inkommit eller upprättats ska registreras utan tidfördröjning. I
rutinen uppges att undantag får göras när handlingarna är av liten vikt för
verksamheten. Det är även av vikt att upprättade handlingar registreras. En handling
bedöms vara upprättad när den är expedierad, tillhör ärende som är slutfört eller när
den har justerats eller på något annat sätt färdigställts.
I ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar för Alingsås kommun”, antagen av
kommundirektör 2018-12-10, framgår det förfaringssätt som ska följas vid handläggning av en enskild begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Rutinen gäller
för kommunens samtliga förvaltningar, bolag och förbund. Även denna rutin definierar
relevanta begrepp och steg i processen för utlämnande av allmänna handlingar.
Genomgående i rutinen behandlas allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
Enligt intervjuade presenteras rutinen för nyanställda och vid någon enskild arbetsplatsträff. Detta uppges dock inte ske på något konsekvent sätt.
”Lathund, Platina” är en rutin för kommunens registratorer och beskriver hur handlingar
ska registreras, diarieföras och remisshanteras. Därefter beskrivs även valmöjligheterna för diarieförd handling, t.ex. publicering, makulering av handling m.m. samt hur
ett ärende ska avslutas.
I kommunens instruktion för IT- och informationssäkerhet beskrivs bl.a. informationssäkerhet och lagring av handlingar, riktlinjer för e-post och SMS. Vidare
redogörs för att den enskilda medarbetare ska:
-

Ha kännedom om IT- och informationssäkerhet rörande den egna arbetsplatsen
och de IT-system som medarbetaren använder,

-

Ansvara för informationens riktighet och att känslig information alltid skyddas
mot obehörig insyn,

-

Att vid brister i skydd av känslig information, meddela Helpdesk eller
systemförvaltaren,

-

Meddela brister och fel i IT-säkerhetsrutinerna till Helpdesk,

-

Känna till hur e-post och Internet ska användas på ett säkert och korrekt sätt,
samt

-

Känna till och följa de säkerhetsföreskrifter och lagar, såsom dataskyddslagen,
som gäller för medarbetarens verksamhet.

I den kommunövergripande rutinen för postöppning beskrivs rutiner för postöppning,
registrering, personadresserad post, fullmakt för postöppning, post till förtroendevalda,
oadresserade nyhetsbrev, kursinbjudningar och reklam samt svarsmeddelanden. I
rutinen framgår att ”Enskilda, företag och organisationer som skickar brev till
kommunen skall omgående få ett svarsmeddelande om att brevet har tagits emot.”.
Rutinen är en del av kommunens arkiv- och kanslihandbok.
Rutinen för hantering av telefon och e-postbrevlådor under semestrar och ledigheter
beskriver att utgångspunkten är att all inkommen e-post bör öppnas varje vardag, men
att det är upp till respektive förvaltning att bestämma utifrån vilket tillvägagångssätt
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som e-posten ska hanteras. Rutinen är en del av kommunens arkiv- och kanslihandbok.
Vid granskningstillfället har vi tagit del av ett utkast för ”Riktlinje för service och
bemötande”. Kommunjuristen är dokumentansvarig och beslutande instans är
Kommunledningskontorets stabschef. Riktlinjen syftar till att konkretisera hur Alingsås
kommun ska leva upp till förvaltningslagen (2017:900) och dess krav på service och
bemötande gentemot enskilda, både fysiska och juridiska personer. I utkastet beskrivs
bl.a. att kontakter med enskilda ska vara smidiga och enkla, att frågor ska besvaras
utan dröjsmål, att kommunen ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och
informera allmänheten om hur och när sådana kontakter kan tas.
I våra intervjuer framkommer att det finns förbättringspotential kopplat till hur centralt
upprättade styrdokument och riktlinjer sprids till kommunens fackförvaltningar.
Uppföljning av nämndernas efterlevnad av offentlighetsprincipen har bl.a. skett i form
av utbildning om offentlighetspricnipen i nämndsekreterargruppen. Vidare tillhandahålls
webbdiarium för samtliga nämnder. Dock beskriver intervjuade att ingen samordnad
och återkommande uppföljning sker.

4.1.2

Kommentarer och bedömning
Ett av syftena med en myndighets registrering av allmänna handlingar är att underlätta
för medborgarna att tillämpa offentlighetsprincipen. Även om grunderna för registrering
regleras i lagstiftningen, är det till stor del myndighetens eget ansvar att skapa rutiner.
Rutiner som uppfyller lagens krav, som är väl förankrade i verksamheten och som alla
inom myndigheten känner till, skapar förutsättningar för en funktionell och effektiv
hantering av allmänna handlingar.
Likt flera kommuner i Sverige, har Alingsås kommun valt att skapa en specifik riktlinje
som behandlar utlämning av handling. Vi bedömer att detta förtydligar processen samt
underlättar för verksamheterna vid begäran av utlämning av allmänna handlingar.
Samtidigt lyfter intervjuade att det finns förbättringspotential kopplat till hur kommunövergripande rutiner och riktlinjer sprids till fackförvaltningarna. Vi bedömer därför att
kommunstyrelsen ska säkerställa att samtliga berörda medarbetare har kännedom och
förståelse för de centrala riktlinjer som upprättas inom området.
Av utkastet till rutin för service och bemötande framgår att respektive chef ansvarar för
att medarbetare som hanterar handlingar har relevant kunskap om tryckfrihetsförordningen och offentlihgets- och sekretesslagen, i synnerhet inom området allmänna
handlingar.
I och med ”Registrering av allmänna handlingar, ärenderegistrering” bedömer vi att det
finns tillfredsställande kommunövergripande rutiner för registrering av handlingar.
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4.2

Nämndernas arbete och rutiner avseende offentlighetsprincipen

4.2.1

Iakttagelser
Kommunstyrelsen
Vi har vid granskningstillfället tagit del av följande styrdokument avseende
Kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar:
-

Ärendehandbok för Kommunledningskontoret

-

Rutin för utlämnande av e-post

Ärendehandboken berör frågan kring rutiner/lathundar/vägledningar avseede utlämning
av allmänna handlingar och hänvisar till ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar”.
I rutinen för utlämnande av e-post, beslutad av Kommunstyrelsens stabschef 2020-0429, redogörs respektive steg som ska vidtas när någon begär att få ta del av allmänna
handlingar i form av e-post för politiker i, och anställda under, Kommunstyrelsen. För
övriga nämnder handläggs begäran av respektive nämnd, som själva kontaktar ITavdelningen. I rutinen hänvisas till ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar”.
Som en del av granskningen har vi även genomfört en enkätundersökning riktad till
granskade nämnder. Enkätundersökningen visar att de vanligaste kanalerna för
medborgare att söka information inom styrelsens verksamhetsområden är hemsidan
och växeln. Baserat på en undersökning som genomfördes 2017 upplevs hemsidan av
medborgare som rörig med för mycket information, utdaterad information samt att det
är svårt att få relevanta sökträffar. Kommunen lanserade dock en ny hemsida under
våren 2020.
Under perioden 2017-2018 inkom klagomål gällande service, bemötande, tidsperspektiv och tillgänglighet i samband med begäran om utlämning av allmänna handlingar.
Mot bakgrund av inkomna klagomål beställdes en genomlysning av rutiner för
utlämnande av handlingar där service, bemötande och tillgänglighet berördes.
Genomlysningen färdigställdes i februari 2019. Anslutande till detta beskriver kommunstyrelsens registratorer att följande är utvecklingsområden:
-kunskap om skyndsamhetskravet vid begäran om allmän handling samt
-medvetenhet kring förväntad servicegrad och att samtliga medarbetare har samma
bild.
Av enkätundersökningen framgår att registrator/arkivarie, med stöd av
kommunjurist, genomför sekretessbedömningar vid behov vid utlämning av
allmänna handlingar. Kommunjurist fattar beslut om avslag på begäran.
Efterlevnad av offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar har inte
upptagits som kontrollmål i nämndens interkontrollplanerna under perioden 20172019. Vi noterar vid granskningstillfället att kommunstyrelsen i sin internkontrollplan för
2020 hade ett kontrollmål avseende dokumenthanteringsplan. I internkontrollplanen för
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2021 återfinns inga kontrollmål avseende offentlighetsprincipen/hantering av allmänna
handlingar.
Enligt de som deltagit i enkätundersökning från kommunstyrelsen finns det behov av
utbildning/kompetensutveckling för berörd personal. Vid tillfället för enkätundersökningen erbjöds alla nya chefer utbildning kring offentlighetslagstiftningen, men inte
handläggare.
Vid våra intervjuer framkommer att det inom kommunledningskontoret finns ambitioner
om att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov i samtliga förvaltningar. Dessa
ambitioner har dock förskjutits till följd av Covid-19.
Miljöskyddsnämnden
Vi har vid granskningstillfället tagit del av följande styrdokument avseende
Miljöskyddsnämndens hantering av allmänna handlingar:
-

Rutiner för registrering av ärenden m.m., godkända av dåvarande
förvaltningschef Miljöskyddskontoret 2015-10-28.

Enligt genomförd enkätundersökning är de vanligaste kanalerna för medborgare att
söka information inom nämndens verksamhetsområden hemsidan och per telefon.
Nämnden har tidigare mottagit återkommande synpunkter att hemsidan tidigare varit
svårnavigerad och att användarer upplevt svårigheter att få relevanta sökträffar.
Förvaltningen följer den centralt framtagna riktlinjen ”Rutin för utlämnande av allmänna
handlingar” och har inte tagit fram egna rutiner/lathundar/vägledningar avseende
utlämning av allmänna handlingar.
Förvaltningen har under 2017, 2018 och 2019 inte mottagit klagomål gällande service,
bemötande, tidsperspektiv och tillgänglighet i samband med begäran om utlämning av
allmänna handlingar.
I genomförd enkätundersökning uppger svarande att det finns förbättrings-/utvecklingsområden avseende utlämning av allmänna handlingar. Svarande föreslår ett e-arkiv där
allmän icke sekretessbelagd handling finns tillgänglig för frågrågningar av ”den enkla
sorten”, exempelvis avloppsinspektionsrapport på fastighet. Svarande uppger även att
det finns förbättringspotential gällande service och bra e-tjänster som ”kopplas” direkt
till förvaltningens system utan mellanhänder och där det är möjligt att följa sina
ärenden.
Inom förvaltningen är det avdelningschef som genomför sekretessbedömningar vid
behov vid utlämning av allmänna handlingar.
Efterlevnad av offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar har inte upptagits som kontrollmål i nämndens interkontrollplanerna 2017, 2018, 2019 eller 2021. Vi
noterar att nämnden i sin internkontrollplan för 2020 identifierat flera risker kopplat till
offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar:
-

Risk för dålig återkoppling: Alla som inkommer med en ansökan/anmälan ska
inom tre dagar få bekräftelse på mottaget ärende.
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-

Risk att rättssäkerheten försämras: Minskar de administrativa resurserna där
diarieföring och expediering av ärendend/beslut sker ökar risk för felhantering.

Svarande i enkätundersökningen gör bedömningen att berörd personal har tillräcklig
kunskap för att säkerställa att offentlighetslagstiftningen efterlevs. Vid eventuell osäkerhet finns ytterligare juridisk expertis nära till hands samt även kommunjurist. Vidare
bedömer svarande att det alltid finns ett fortlöpande behov av kompetensutbildning/utveckling och repition av relevant lagstiftning.
I intervjuer med förvaltningsrepresentanter framkommer att personal främst genomgår
utbildning i samband med ny lagstiftning. Interna uppföljningar/diskussioner kring
aktuella frågor kopplat till lagstiftning sker fortlöpande. I samband med semestrar sker
interna diskussioner kring hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Vidare
sker utbildning för politiker i de relevanta lagstiftnignarna i samband med ny mandatperiod.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden tillämpar den centrala riktlinjen ”Rutin för utlämnande av
allmänna handlingar” och har därmed inte tagit fram egna rutiner/lathundar/vägledningar avseende utlämning av allmänna handlingar. Den administrativa avdelningen
Utveckling och Stöd ger kortfattad information kring den centrala rutinen till samtliga
nyanställda samt vid utvalda arbetsplatsträffar. Nämnden har även förberett en internutbildning för samtliga anställda, gällande offentlighet, sekretess och utlämnande av
allmän handling.
De vanligaste kanalerna för medborgare att söka information inom nämndens
verksamhetsområden är e-post, hemsida, telefonsamtal, besök samt skriftlig
information i pappersform. Kommunens hemsida beskrivs av intervjuade tidigare ha
varit eftersatt och att allmänheten upplevde den som undermålig. Samhällsbyggnadskontoret vidtog därför under 2019 åtgärder för att förbättra och förtydliga
informationen om bygglov, då detta ansågs vara ett akut behov. Som tidigare nämnts i
rapporten omarbetades hela kommunens hemsida 2019 och lanserades våren 2020.
Av granskningen framkommer att det har inkommit klagomål gällande service,
bemötande, tidsperspektiv och tillgänglighet i samband med begäran om utlämning av
allmänna handlingar. Enligt svarande i enkätundersökningen avsåg missnöjet snarare
missnöje i sak än själva hanteringen/utlämningen av handlingar.
I enkätundersökningen uppger svarande från samhällsbyggnadskontoret att det finns
förbättrings-/utvecklingsområden avseende utlämning av allmänna handlingar. Då en
stor mängd av de handlingar som begärs ut är ritningar och kartmaterial, (både från
allmänheten men även från mäklare och byggföretag), uppger svarande att det
troligtvis hade varit till stort hjälp med någon form av öppet diarium.
Svarande uppger vidare att hemsidan vid tillfället för enkätundersökningen var i behov
av förbättring så att medborgare mer effektivt kan söka fram den information de
behöver. Förvaltningen är också av den övertygelsen att de skulle behöva någon form
av mer renodlad servicefunktion, för att på ett effektivt och enhetligt sätt tillgodose
allmänhetens behov. Detta uppges dock främst gälla service och information i de
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ärenden som förvaltningen handlägger och inte specifikt begäran om allmänna
handlingar.
Inom förvaltningen är det huvudsakligen förvaltningssekreteraren som genomför
sekretessbedömningar vid behov vid utlämning av allmänna handlingar, men även
avdelningschef för Utveckling och stödavdelningen samt förvaltningschef. I nämndens
delegationsordning har följande funktioner rätt att besluta om avslag på allmän
handling: förvaltningschef, avdelningschef samt förvaltningssekreterare.
Efterlevnad av offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar har inte
upptagits som kontrollmål i nämndens interkontrollplanerna under perioden 2017-2021.
Svarande i enkätundersökningen uppger att registrator, nämndsekreterare och chefer
har tillräcklig kunskap för att säkerställa att offentlighetslagstiftningen efterlevs, men att
det är mer tveksamt avseende handläggare. Det uppges främst handla om identifieringen av att exempelvis ett mer generellt mail kan utgöra en begäran om allmänna
handlingar och att detta ska behandlas skyndsamt. Svarande gör även bedömningen
att alla behöver grundkunskaper inom området för att kunna veta om och när förfrågningar på exempelvis e-post ska sändas vidare till registrator/nämndsekreterare/chef
för behandling.
Vid tillfället för enkätundersökningen planerade förvaltningen en internutbildning för
grunderna i offentlighet och sekretess. Planen var att samtlig anställd kontorspersonal
skulle genomföra denna utbildning och på sikt kanske även andra yrkeskategorier inom
förvaltningen.
Övriga iakttagelser
Vid våra intervjuer framkommer att förvaltningsspecifika styrdokument/rutiner ska
upprättas avseende dokumenthantering och tillhörande planer. Dokumenthanteringsplaner är ett område som enligt intervjuade beskrivs som eftersatt. Inför mandatperioden 2018-2022 skulle en ny central mall för dokumenthanteringsplan upprättas,
denna blev dock färdigställd först hösten 2020. Med anledning av detta uppger flera
representanter för de granskade nämnderna och förvaltningarna att det är en viss
eftersläpning med förvaltningsspecifika dokumenthanteringsplaner.
På kommunens hemsida återfinns flera e-tjänster som finns tillgängliga för den
enskilda medborgaren:
-

E-tjänst för att begära handlingar. I e-tjänsten anger personen önskemål om hur
handlingar önskas utlämnas. Vid begäran framgår även definition av allmän
handling samt offentlig handling.

-

Webbdiarium. I webbdiariet kan enskilda personer, företag m.m. söka efter
önskade handlingar. I webbdiaret är det även möjligt att dalgien följa vilka
handlingar som har registrerats.

-

Webbkarta. Via kommunens webbkarta är det möjligt att söka efter bl.a. detaljplaner och områdesbestämmelser.
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Vi noterar att det inom kommunen finns olika nätverk, bl.a. ett för nämndsekreterare.
Nätverket för nämndsektreterare sammanträder ca fyra gånger per år och vid dessa
tillfällen lyfts bl.a. frågor kring offentlighetsprincipen och utlämning av handlingar.

4.2.2

Kommentar och bedömning
Vi har begärt in granskade nämnders interna kontrollplaner för de senaste åren i syfte
att sondera huruvida konkreta kontroller har genomförts avseende efterlevnad av
offentlighetsprincipen.
Intern kontroll syftar bl.a. till att säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer
samt undvika uppkomsten av allvarliga fel, brister och förtroendeskador.
Vi bedömer att det finns en medvetenhet bland personalen vad gäller efterlevnad av
offentlighetsprincipen. Dock saknas ett systematiskt dokumenterat internkontrollarbete
med sikte på hantering av allmänna handlingar.
Ett underbyggt internkontrollarbete har sin grund i systematiska risk- och väsentlighetsbedömningar som bör genomföras årligen. Vi anser att hantering av allmänna
handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner samt ajourhållande av rutiner är en
återkommande risk, där vi rekommenderar att ett kontrollmål tillförs de årliga
internkontrollplanerna.
Utifrån de uppgifter som har delgivits vid tidpunkt för granskningen bedömer vi att det
finns behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad gäller
teoretiska kunskaper i syfte att uppnå en enhetlig kunkspasnivå avseende
offentlighetslagstiftningen. Dessa teoretiska kunskaper bör säkerställas kontinuerligt.

4.3

Efterlevnad av rutiner och stickprov
Som en del av granskningen har vi genomfört stickprovskontroller, där slumpvisa
ärenden har begärts ut. Begäran har genomförts utan någon synlig koppling till
revisionskontoret eller anlitad revisionsbyrå. Detta i syfte att möjliggöra att utlämningsprocessen kan ske på objektiva grunden.
Vi har bedömt efterlevnaden vad gäller tidsperspektiv, saklighet och efterfrågeförbud.
Enligt Tryckfrihetsförordningen ska handlingar utlämnas genast eller så snart det är
möjligt. De tinnebär att det inte får förekomma någon onödig tidsfördröjning vid
utlämnandet och hatt beägran om utlämnande av handlingar ska prioriters. JO,
(Justitieombudsmannen), har vid tidigare beslut uttalat att handlingar normalt sett ska
lämnas under samma dag som begäran sker. Någon eller några dagars fördröjning är
acceptabelt vid behov av sekretessbedömning.
Vidare är grundregeln att en myndighet inte får, på grund av att någon begär att få ta
del av en handling, efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin
begäran.
Saklighetsbedömningen utgår från att korrekta handlingar har utlämnats.
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Nedan presenteras resultatet av kontrollerna. Utlämning av samtliga ärenden har skett
vid samma tidpunkt för varje nämnd.

Ansvarig
nämnd

Antal
begärda
ärenden

Svarstid

Mottagningsbekräftelse

Har
namnuppgifter
och syfte
efterfrågats?

Har
korrekta
handlingar
översänts?

Framgår
avsändarens
namnuppgifter?
(den som skickar
ut handlingarna)

SBN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Ja

SBN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Ja

SBN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Ja

KS

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

KS

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

KS

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

MSN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

MSN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

MSN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

Vid stickproven har berörda nämnder inte frågat efter namnuppgifter och syftet med
begäran. Vid utlämnande av handlingar framgår namnuppgifter på den som skickar ut
handlingarna för samhällsbyggnadsnämnden. Det framgår inte namnuppgifter på den
som lämnar ut handlingar för kommunstyrelsen och miljöskyddsnämnden.
Samtliga avsändare har utlämnat korrekta handlingar.
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4.3.1

Kommentar och bedömning
Vi anser att efterlevnad av gällande lagstiftning är på en tillfredsställande nivå utifrån
vad som har framkommit vid tid för granskningen.
Vi noterar att nämnderna skiljer sig åt huruvida namnuppgifter framgår på den som
skickar ut handlingar. Vår bedömning är att samtliga nämnders registratorer bör ange
namnuppgifter vid kommunikation med medborgare och övriga intressenter.
Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuell nämnd.

5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att efterlevnaden av
offentlighetsprincipen ligger på en tillfredställande nivå inom de granskade nämnderna,
(kommunstyrelsen, miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden).
Det finns dock behov av att stärka och systematisera det interna kontrollarbetet för att
säkerställa efterlevnaden av offentlighetsprincipen och därtill upprättade riktlinjer/
rutiner.
Vidare finns det behov att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad
gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. I arbetet att utbilda och
kompetensutveckla personal bör det även säkerställas att berörd personal har
kännedom och förståelse av de riktlinjer och rutiner som berör området.
Mot bakgrund av våra iakttagelser samt vår analys lämnas följande rekommendationer
(rekommendationerna avser samtliga nämnder i de fall specifik nämnd inte anges):

— Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga berörda med-

arbetare har kännedom och förståelse för de centrala riktlinjer som upprättas för
efterlevnad av offentlighetsprincipen. Detta i syfte att skapa en enhetlig
kunskapsnivå och samsyn i kommunens förvaltningar samt för att kunna säkerställa
en hög och homogen servicegrad gentemot medborgarna, oaktat vilken nämnd
medborgarna vänder sig till.

— Vår bedömning är att det finns en medvetenhet och insikt bland den intervjuade

personalen vad gäller efterlevnad av offentlighetsprincipen. Dock saknas ett
systematiskt dokumenterat internkontrollarbete med sikte på hantering av allmänna
handlingar. Hanteringar av allmänna handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner
samt ajourhållande av rutinerna är en återkommande risk, där vi rekommenderar att
ett kontrollmål tillförs de årliga internkontrollplanerna.

— Det finns ett behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer
vad gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. Detta i syfte att
uppnå en enhetlig kunskapsnivå.
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— Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuellt nämnd.

— Angivande av namnuppgifter vid korrespondens med kommuninvårnarna och andra
intressenter är en grundläggande utgångspunkt och bör beaktas av registratorer i
kommunstyrelsen och miljöskyddsnämnden.

Datum som ovan
KPMG AB

Max Kollberg
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-11
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2021.072 KS

Förslag till ändring av kommunstyrelsens
delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen delegera delar av sin beslutskompetens till
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare. Kommunstyrelsen får även uppdra åt en
anställd att fatta beslut på delegation av styrelsen. Delegation regleras genom
kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021, § 16, att uppdra åt
kommunledningskontoret att lämna förslag på ändring i kommunstyrelsens
delegationsordning för att delegera rätten att fatta beslut om individuella överenskommelser
överstigande tre månader.
Kommunledningskontoret har även identifierat behov av ett förtydligande gällande
kommundirektörs delegation att teckna kommunövergripande avtal.
Gällande exploateringsärenden föreslås tillväxtchef som delegat istället för kommundirektör
för vissa yttranden samt delegering av beslut om försäljning och förvärv gällande fastigheter
utanför planlagt område.
Vidare har kommunstyrelsen sedan en tid tillbaka ett externt dataskyddsombud, varför
nuvarande delegationer till dataskyddsombud har setts över.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar gällande delegation från
kommunstyrelsen:


Punkt 4.9: Kommundirektör ges rätt att fatta beslut om individuella överenskommelser
med en omfattning överstigande motsvarande tre månadslöner för berörd
arbetstagare i samband med anställnings upphörande. Detta gäller
kommunövergripande, oavsett vilken nämnd arbetstagaren har sin anställning hos.
Kommunstyrelsens beslutsmandat i frågan regleras i reglemente för
kommunstyrelsen.



Punkt 3.19: Kommundirektörs delegation på att teckna kommunövergripande avtal
förtydligas så att det framgår att rätten även omfattar att säga upp samt häva de avtal
som kommundirektör tecknat enligt denna punkt. Ett förtydligande görs även att
denna delegering inte omfattar de avtal som tecknas, sägs upp eller hävs av
avdelningschef enligt punkt 3.17 och 3.18. Det innebär att om en avdelningschef har
delegation på att teckna, säga upp eller häva ett avtal som skulle kunna omfattas av
punkt 3.19, så har punkt 3.17 och 3.18 företräde.
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Punkt 5.23 och 5.24: Tillväxtchef föreslås få delegation att fatta beslut om, och
undertecknande av handlingar avseende försäljning-, byte-, fastighetsreglering-,
expropriation- eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel, till ett värde som uppgår till
högst fem prisbasbelopp och ligger utanför planlagt område. Tillväxtchef föreslås
även få delegation på att fatta beslut om, och undertecknande av handlingar,
avseende förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen av fastighet eller fastighetsdel, till ett värde som uppgår till högst fem
prisbasbelopp per förvärv, även detta utanför planlagt område. I dag finns delegation
på beslutanderätt avseende förvärv och försäljning av fastigheter endast inom
planlagt område, men besluten är av samma dignitet.



Punkt 2.12 och 2.13: Delegat för anmälan av personuppgiftsincident till ansvarig
dataskyddsmyndighet samt delegat för att lämna information till registrerade om en
personuppgiftsincident föreslås vara stabschef med kommunjurist som ersättare. Med
ett externt dataskyddsombud är det inte längre lämpligt att delegation för dessa
beslut ligger hos denne, utan bör ligga inom organisationen.

Ovan angivna förslag innebär en ändring av numreringen för beslutspunkterna i
delegationsordningen, vilket framgår av markeringar i bifogat förslag.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, kommundirektör, samtliga avdelningschefer, kommunjurist,
systemansvarig Platina, dataskyddsombud

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-17
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Allmänt om delegation
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegation kan medges till utskott, ledamot eller
ersättare samt till anställd i kommunen i enlighet med 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (till förtroendevald och tjänsteman i kombination) är inte tillåten.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap 38 § kommunallagen)
Beslutanderätt får inte delegeras vad gäller:
•
•
•
•

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av
kommun- fullmäktige överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Vidaredelegation
Kommundirektören får vidaredelegera beslutanderätt i enlighet med 7 kap 6 § kommunallagen.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om kommunstyrelsen själv hade fattat beslutet. Delegat får överlämna ett ärende till
kommunstyrelsen för avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende om delegat är jävig enligt kommunallagen. I sådana fall återgår beslutanderätt till den som lämnat
delegationen. Det är den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas till styrelsen vid nästkommande möte. Ansvarig för anmälan är delegaten
och beträffande beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, kommunsekreterare.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska återanmälas till kommundirektör.
Klagotiden för delegationsbeslut som överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen börjar löpa först när tillkännagivande har gjorts på
kommunens anslagstavla av det justerade protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes.
Delegationsbeslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens anslagstavla, om beslutet överklagas enligt
bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen.
Återkallelse, omprövning
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Redan fattade delegationsbeslut kan inte återtas. Kommunstyrelsen har ingen
möjlighet att ompröva beslut.
Ersättare för delegat
Endast kommunstyrelsen får förordna ersättare för delegat.
Vid förfall för tjänsteman övergår, om ersättare inte förordnats, delegationen till närmast behörig chef.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet utan större nackdel kan vänta tills dess delegaten återkommit.
Övrigt
Den som fattar beslut med stöd av denna delegationsordning ska, där så erfordras, samråda respektive förhandla enligt reglerna i kommunens
samverkansavtal respektive lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller företräda arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).
Rena verkställighetsåtgärder som inte innebär någon självständig bedömning anses kunna utföras av tjänstepersoner utan stöd av delegation.
Kommunstyrelsen förväntas kontrollera denna del av verksamheten genom styrning och ledning.
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Förkortningar
GDPR
FL
KF
KS
KSAU
OSL
SKR

General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Sveriges kommuner och regioner
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1. ALLMÄNNA ÄRENDEN

Nummer
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Ärendegrupp
Delegat
Kommunstyrelsens
Beslut i ärenden av brådskande
ordförande
karaktär.
Föra talan vid domstol och andra
Kommunjurist
myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag.

Föra talan inför domstol och andra
myndigheter vad
gäller krav och indrivning av
förfallna fordringar, samt
ingå förlikning vad gäller
krav och indrivning av
förfallna fordringar och fatta
beslut om avskrivning av
fordringar.
Utfärda fullmakt att föra
kommunens talan vid domstol och
andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav.

Ekonomichef

Utfärda fullmakt att utkvittera
postförsändelser.

Stabschef

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

Koncernredovisningschef

Kommundirektör

Kommundirektör

KSAU
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Anmärkning
6 kap 39 § KL.
Gäller endast i sådana mål
och ärenden där det
ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan. Gäller
inte om annan mer specifik
delegation eller fullmakt
görs gällande.
Gäller endast i sådana mål
och ärenden där det
ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan. Gäller
inte om annan mer specifik
delegation eller fullmakt görs
gällande.
Anmäls ej.

Nummer
1.7

Ärendegrupp
Myndighetens avslag på begäran
om utlämnande av allmän
handling samt uppställande av
förbehåll i samband med
utlämnande.
Myndighetens avslag på begäran
om utlämnande av allmän
handling inom
personalavdelningens
verksamhetsområde samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande.
Föra kommunens talan genom
yttrande vid överklagande av
beslut om utlämnande av allmän
handling.
Ändring av beslut i ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

Delegat
Kommunjurist

Ersättare

Anmärkning
6 kap OSL. Med undantag
för punkt 1.8 och 2.6.

Personalchef

Lönechef

6 kap OSL.

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Enligt 37-38 §§ FL.

1.11

Beslut om avvisning av för sent
inkommit överklagande.

Kommunjurist

1.12

Beslut att avslå begäran om
avgörande av ett ärende som
har inletts av en enskild part.

Stabschef

Kommunjurist

Gäller överklagan enligt FL
samt eventuell
speciallagstiftning.
12 § FL.

1.8

1.9

1.10

1.13

Beslut om placering av
Kommundirektör
donationsmedel samt utdelning från
donationsfonder.

1.14

Beslut om omfattning av
kommunens försäkringsskydd.

I enlighet med
stiftelselagens
(1994:1220) regler.

KSAU
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Nummer
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19

1.20

Ärendegrupp
Anta styrdokument i
kommunövergripande frågor.
Anta styrdokument inom
respektive avdelnings
verksamhetsområde.
Beslut om förtroendevaldas
kurser och konferenser m.m.
Avge yttranden på inkomna
remisser när yttrandet är av
mindre vikt för
kommunstyrelsen.
Meddela föreskrifter om
eldningsförbud samt
liknande förebyggande
åtgärder mot brand.
Beslut i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden
företräder kommunen som
part och därmed är
förhindrad att besluta i
samma ärende.

Delegat
Kommundirektör

Ersättare

Avdelningschef
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommundirektör

Anmärkning
I enlighet med riktlinjer för
styrdokument.
I enlighet med riktlinjer för
styrdokument.

Kommunstyrelsens vice
ordförande

Kommundirektör

2 kap. 7 § förordning
(2003:789) om skydd mot
olyckor.

Jävsutskottet

Se reglementen för
kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
6 kap. 7 § kommunallagen.
Anmäls ej.
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2. STAB
Nummer
2.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande i ärenden enligt
kamerabevakningslag
(2018:1200).
Avskrivning av inaktuella ärenden i
ärendehanteringssystem.

Delegat
Säkerhetschef

2.3

Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen.

Kommunikationschef

Lag (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra
officiella beteckningar.

2.4

Beslut om nödvändiga åtgärder i
det inledande skedet av en
extraordinär händelse, eller sådan
händelse som med sannolikhet
kan komma att utvecklas till en
extraordinär händelse.

Tjänstgörande tjänsteman i
beredskap (TiB)

2.5

Beslut om att lämna bistånd till
andra kommuner eller landsting
som drabbats av extraordinär
händelse.

Tjänstgörande tjänsteman i
beredskap (TiB)

Beslut kan exempelvis röra
inkallande av personal,
utsändning av
samverkansperson eller
observatör eller sändning av
Viktigt meddelande till
allmänheten (VMA).
I de fall
krisledningsnämnden inte
redan beslutat i frågan.

2.2

Ersättare

Stabschef

Anmärkning

Kanslistrateg

Samråd ska om möjligt ske
med stabschef,
säkerhetschef eller
beredskapssamordnare
innan beslut fattas.
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Nummer
2.6

Ärendegrupp
Beslut om att lämna begränsat
ekonomiskt stöd till enskild som
drabbats av extraordinär
händelse.

Delegat
Ersättare
Tjänstgörande tjänsteman i
beredskap (TiB)

Anmärkning
I de fall
krisledningsnämnden inte
redan beslutat i frågan.
Samråd ska om möjligt ske
med stabschef,
säkerhetschef eller
beredskapssamordnare
innan beslut fattas.

Arkiv
2.7

2.8
2.9
2.10

Beslut om gallring av handlingar i
kommunarkivet samt av tekniska
loggar i IT-system.

Kommunarkivarie

Tecknande av avtal med huvudman Kommunarkivarie
för fristående skola om utlåning av
elevhälsojournaler.
Arkivmyndighetens avslag avseende Kommunarkivarie
utlämnande av allmänna handlingar.
Kommunarkivarie
Beslut inom arkivmyndighetens
verksamhet avseende tillsyn samt
övertagande av arkivmaterial.

Personuppgifter
2.11

Beslut om avslag på den
registrerades begäran i fråga om
rättelse, radering, begränsning av
behandling och överföring av
personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig.

Stabschef

Kommunjurist
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Nummer
2.12
2.13
2.14

Ärendegrupp
Anmälan av
personuppgiftsincident till
ansvarig dataskyddsmyndighet.
Lämna information till registrerade
om personuppgiftsincident.

Delegat
Stabschef

Ersättare
Kommunjurist

Anmärkning
Art 33 GDPR.

Stabschef

Kommunjurist

Art 34 GDPR.

Konsekvensbedömning av
dataskydd inom respektive
avdelnings verksamhetsområde.

Avdelningschef

Art 35 GDPR.
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3. EKONOMI
Nummer
3.1

Ärendegrupp
Placering av kommunens och
koncernens likvida medel och
långfristiga finansiella
tillgångar.
Utgivning av certifikat och övrig
hantering av penningmarknadslån.
Upptagande av nya lån och
omplacering av befintliga lån.

Delegat
Ekonomichef

3.4

Nyttjande av checkräkningskredit.

Ekonomichef

3.5

Beviljande av betalkort till
förvaltningschefer.

Kommundirektör

3.6

Ianspråktagande av medel från
tomtförsäljning.

Kommundirektör

3.7

Ianspråktagande av statsbidrag
med anledning av
flyktingmottagande.

Kommundirektör

3.8

Beslut om attesträttigheter.

Kommundirektör

3.9

Godkännande av köpeskilling vid
infriande av borgensåtagande för
egna hem.

Ekonomichef

3.2
3.3

Ersättare

Ekonomichef

Anmärkning

Inom ramen för beslutat
certifikatsprogram.
Inom ramen för
lånebelopp beslutade av
kommunfullmäktige.

Ekonomichef

Redovisningschef

Ekonomichef
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Intill ett belopp av 50 mnkr.

Nummer
3.10

Ärendegrupp
Beslut om att köpa eller sälja
derivatinstrument.

3.11

Tecknande av leasingavtal.

3.12

Tecknande av hyresavtal
Ekonomichef
överstigande ett år och
understigande tre år, för uthyrning av
kommunstyrelsens egenägda
fastigheter.
Tecknande av hyresavtal
Fastighetsansvarig
understigande ett år, för uthyrning av
kommunstyrelsens egenägda
fastigheter.

3.13

Delegat
Ekonomichef

Ersättare

Ekonomichef

Anmärkning
KSAU beslutar om nya
derivatinstrument innan de
används första gången.
Kommunövergripande, med
undantag för leasingavtal för
personfordon som tecknas
av fordonsansvarig.

Upphandling
Anmäls ej.

3.14

Fatta tilldelningsbeslut samt beslut
om att avbryta upphandling.

Upphandlare

3.15

Föra kommunens talan genom
yttrande vid överprövning av
tilldelningsbeslut.

Delegat i ursprungsbeslut

Upphandlare
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Nummer
3.16

Ärendegrupp
Lämna uppdrag och fullmakt till
extern aktör att för
kommunstyrelsens räkning
genomföra upphandling, fatta
tilldelningsbeslut och föra talan
vid överprövning av
tilldelningsbeslut.
Tecknande av avtal inom
respektive avdelnings
verksamhetsområde.

Delegat
Ekonomichef

3.18

Uppsägning och hävning av avtal
inom respektive avdelnings
verksamhetsområde.

Avdelningschef

3.19

Tecknande, uppsägning och
hävning av kommunövergripande
avtal.

Kommundirektör

3.17

Ersättare

Avdelningschef

Anmärkning

Inom ramen för
budgetansvar. Inkluderar
även tilläggsavtal och
förlängningar av avtal
samt tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal.

Gäller avtal som omfattar
mer än en nämnds
verksamhetsområde och
där firmatecknare inte
tillämpas eller efterfrågas
av den externa
avtalsparten.
Omfattar ej avtal som
tecknas, sägs upp eller
hävs enligt 3.17 eller 3.18.
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3.20

Godkänna prisindexering utifrån
gällande avtalsvillkor samt vid
omförhandling av avtal.

Upphandlare
Avtalscontroller

Anmäls ej.
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4. PERSONAL
Nummer
4.1

4.2

Ärendegrupp
Beslut om förflyttnings- och
omplaceringsärenden mellan
nämnder.
Beslut om stridsåtgärd.

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

KSAU

4.3

Lämna uppdrag om
KSAU
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
inom sammanslutning av kommuner.

4.4

Beslut om löne- och
anställningsvillkor enligt
rekommendation från SKR.

Personalchef

Lönechef

4.5

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
kommundirektör.

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.6

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
förvaltningschefer samt
avdelningschefer inom KLK.
Beslut om nyanställningar och
fastställande av lön.

Kommundirektör

Beslut om varning, omplacering
samt upphörande av anställning.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef

4.7

4.8

Anmärkning

6 kap. 3 § lag (2009:47) om
vissa kommunala
befogenheter.

Inom de riktlinjer som
utfärdats av KSAU.
Inom de riktlinjer som
utfärdats av KSAU.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef
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7 § lag (1982:80) om
anställningsskydd.
Med undantag för 4.9.

Nummer
4.9

4.10

Ärendegrupp
Besluta om individuella
överenskommelser med en
omfattning överstigande
motsvarande tre månadslöner för
berörd arbetstagare i samband
med anställnings upphörande.
Beslut om tjänstledighet för
kommundirektör.

Delegat
Kommundirektör

Ersättare

Kommunstyrelsens
ordförande

Anmärkning
Gäller
kommunövergripande,
oavsett vilken nämnd
arbetstagaren har sin
anställning hos.

Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.11

Beslut om tjänstledighet för
förvaltningschef samt
avdelningschefer inom KLK.

Kommundirektör

4.12

Beslut om tjänstledighet.

4.13

Slutande av kollektivavtal.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef
Personalchef

4.14

Arbetsgivarbeslut jämförbara med
slutande av kollektivavtal
(facklig motpart saknas).

Personalchef

4.15

Förhandlingar inom det område
som anges i 10 § i
kommunstyrelsens reglemente.

Personalchef

4.16

Beslut i pensionsärenden, utom
så kallad särskild avtalspension.

Administratör

Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.
Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.
Lönechef

Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.
Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.
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Nummer

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

4.17

Beslut om särskild avtalspension.

Personalchef

Lönechef

4.18

Beslut om bisyssla.

Efter samråd med
personalchef.

4.19

Beslut om bisyssla för
kommundirektör.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens vice
ordförande
ordförande

4.20

Beslut om bisyssla för förvaltningschef.

Kommundirektör

Efter samråd med
personalchef.

4.21

Beviljande av
entledigande för
förvaltningschef samt
utseende av
tillförordnad
förvaltningschef.
Beslut om
nyanställning och
fastställande av lön för
anställda inom ramen
för
bemanningsenhetens
uppdrag riktat mot
verksamheterna.

Kommundirektör

4.22

Lönechef
HR-partner

HR-strateg
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Anmärkning

Efter samråd med
personalchef.

5. TILLVÄXT
Detaljplaner
Nummer
5.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande angående
detaljplan när yttrandet är av
mindre vikt för
kommunstyrelsen.

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Anmärkning

Folkhälsa
5.2

Beslut om bidrag till
projektansökningar inom folkhälsa.

Folkhälsostrateg

Beslut inom ramen för
antagen folkhälsobudget i
samråd med KSAU
(styrgrupp).

Exploatering
5.3

Beslut om att avvisa erbjudande om
förvärv.

Tillväxtchef

5.4

Ansöka om lagfart, nedsättning,
utsträckning, relaxation av
inteckningar samt utbyte och
dödning av pantbrev.
Ansöka om inskrivning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Exploateringsingenjör

5.5

Exploateringsingenjör
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Nummer
5.6

Ärendegrupp
Ansöka om dödning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Delegat
Tillväxtchef

5.7

Ansöka om samt godkänna
lantmäteriförrättning.

Exploateringsingenjör

5.8

Ansöka till länsstyrelsen om att
bedriva miljöfarlig verksamhet eller
motsvarande.

Tillväxtchef

5.9

Ansöka till miljödomstol om
tillstånd för vattenverksamhet.

Tillväxtchef

5.10

Anmäla till länsstyrelsen om
betydande miljöpåverkan eller
motsvarande.

Tillväxtchef

5.11

Rätt att inom angivet projekt,
Exploateringsingenjör
entreprenad eller motsvarande som
projekt- och byggledare företräda
kommunen, utföra besiktningar enligt
Allmänna bestämmelser (AB04 och
ABT06) samt begära yttranden och
lämna yttranden över remisser.

Ersättare
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Anmärkning

Nummer
5.12

5.13

5.14

Ärendegrupp
Delegat
Tillväxtchef
Rätt att inom angivet projekt,
entreprenad eller motsvarande ge
fullmakt till projekt- och byggledare
avseende följande:
• Företräda kommunen
• Beställa varor och
tjänster upp till 12 pbb
• Hantera avvikelser i uppdrag
och handlingar
• Utföra besiktningar enligt
AB04 och ABT06
• Skicka
förfrågningar vid
upphandling och
anbudsgivning
• Fatta tilldelningsbeslut
• Begära yttrande och
lämna yttrande över
remisser
• Granska och godkänna
fakturor
Teckna avtal om servitut och Tillväxtchef
ledningsrätt,
upp
till
tio
prisbasbelopp.
Teckna avtal om servitut och
ledningsrätt,
upp
till
ett
prisbasbelopp.

Ersättare

Anmärkning

Gäller såväl till förmån för
som vid belastning för
kommunen.

Exploateringsingenjör

Gäller såväl till förmån för
som vid belastning för
kommunen.
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Nummer
5.15

5.16

5.17

5.18

Ärendegrupp
Teckna avtal om nyttjanderätt
och andra jämförbara avtal.
1. Tidsbestämda avtal upp till
fem år.
2. Tillsvidareavtal med en
uppsägningstid upp till 24
månader.
Teckna avtal om nyttjanderätt
och andra jämförbara avtal.
1. Tidsbestämda avtal upp till
ett år.
2. Tillsvidareavtal med en
uppsägningstid upp till
tolv månader.
Teckna avtal om friköp från
skyldighet att ordna parkering –
parkeringsköp.

Delegat
Tillväxtchef

Begära och lämna yttrande över
remisser från sakägare,
samhällsbyggnadsnämnden,
Lantmäteriet och övriga
myndigheter i ärenden beträffande
verksamhetsområdet för
exploateringsavdelningen.

Exploateringsingenjör

Ersättare

Anmärkning

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Samråd ska ske med
samhällsbyggnadskontorets gatuchef.
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Nummer
5.19

5.20

5.21

5.22

Ärendegrupp
Beslut om pris/ersättning, och
undertecknande av handlingar
avseende förvärv genom köp, byte,
gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst
50 prisbasbelopp per förvärv.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende förvärv genom
köp, byte, gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst tio
prisbasbelopp per förvärv.
Beslut om pris/ersättning, och
undertecknande av handlingar
avseende försäljning-, byte-,
fastighetsreglering-, expropriationeller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel, till ett värde som
uppgår till högst 50 prisbasbelopp.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende försäljning-,
byte-, fastighetsreglering-,
expropriation- eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst tio
prisbasbelopp.

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Anmärkning
Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Tillväxtchef

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).
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Nummer
5.23

5.24

5.25

5.26
5.27

5.28

Ärendegrupp
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende försäljning-,
byte-, fastighetsreglering-,
expropriation- eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst fem
prisbasbelopp.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende förvärv genom
köp, byte, gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst fem
prisbasbelopp per förvärv.
Undertecknande av
överenskommelse om
fastighetsreglering utom planlagd
mark gällande servitut eller
gemensamhetsanläggning med
ersättning som uppgår till högst ett
prisbasbelopp.
Beslut om rivning av
saneringsfastighet.

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Tillväxtchef

Anmärkning
Utanför planlagt område.

Utanför planlagt område.

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Tillväxtchef
Beslut om investeringar i samtliga
bebyggda fastigheter som
exploateringsavdelningen ansvarar
för, upp till 25% per objekt/år av den
beslutade investeringslimiten.
Kommundirektör
Beslut om investeringar i samtliga
bebyggda fastigheter som
exploateringsavdelningen ansvarar
för.

Beslut får endast tas inom
den beslutade
investeringslimiten.
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Nummer
5.29

Ärendegrupp
Rätt att föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättningar.

5.30

Beslut om markanvisningsavtal med Kommundirektör
en beräknad köpeskilling upp till
50 prisbasbelopp för en längsta tid
om två år.
Kommundirektör
Beslut om förlängning av tidigare
beslutat markanvisningsavtal med
en beräknad köpeskilling upp till
50 prisbasbelopp för en längsta tid
om ett år.
Beslut om, och undertecknande av Kommundirektör
exploateringsavtal med en
ekonomisk ersättning till ett värde
som uppgår till högst
50 prisbasbelopp.

Tillväxtchef

Kommundirektör

Tillväxtchef

5.31

5.32

5.33

Beslut om, och undertecknande av
marköverlåtelseavtal med en
ekonomisk ersättning till ett värde
som uppgår till högst
50 prisbasbelopp.

Delegat
Exploateringsingenjör

Ersättare

Anmärkning

Tillväxtchef

Tillväxtchef
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Exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan
kommun och exploatör som
reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i
samband med att mark ska
bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att
exploatören äger den mark
som ska bebyggas när
avtalet ingås.
Marköverlåtelseavtal är ett
genomförandeavtal där
kommunen förbinder sig
överlåta mark som ska
bebyggas till exploatör
kombinerat med villkor som
parterna ska uppfylla i
samband med
exploateringen.

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

§ 16 2021.049 KS

Rekryterings- och avgångsprocess
Ärendebeskrivning
Utifrån pågående aktiviteter inom ramen för verksamhetens planerade utveckling, samt
aktuell dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 angående nuvarande
process vid rekrytering och avslut av anställningar, föreslås nu förstärkt rekryteringsprocess
samt förändrat beslutsmandat vid avgångsprocess, samt att utökade dialogtillfällen kring HRfrågor förs in systematiskt i den politiska organisationen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 februari 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till förstärkt rekryteringsprocess, utöver de
normala kontroller som genomförs idag inför en nyanställning. Det finns behov av två
utökade kontrollsteg i rekryteringsprocessen. De nya stegen är bakgrundskontroll, ex CVgranskning, samt säkerhetskontroll. Dessa kontrollsteg ska användas vid särskilda behov
och är inga generella kontroller som alltid genomförs vid rekrytering. De föregås alltid av en
riskbedömning kopplat till aktuell funktion och därefter fattas beslut om genomförande av
rekryterande chef i dialog med personalchef.
Alingsås kommuns kontroller vid rekrytering föreslås kompletteras enligt följande:
För samtliga tjänster gäller:
• Referenstagning
• Intyg och betyg
• ID-kontroll

För vissa tjänster gäller utöver detta:
• Yrkeslegitimation
• Belastningsregister

Efter särskild riskbedömning kan följande kontroller göras:
• Bakgrundskontroll
• Säkerhetskontroll

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida114
1 avav3128

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 16,forts
Som en del i att kvalitetssäkra process vid avgång föreslås utökad politisk dialog med
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens presidium.
HR frågor tas upp löpande som ståendepunkt på kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i
månaden för genomgång av aktuell statiskt och dialog om aktuella HR frågor. Utöver detta
så införs utökad dialog med kommunstyrelsens presidium för löpande information och dialog
om pågående processer.
När det gäller beslutsmandat för individuella överenskommelser överstigande 3 månadslöner
föreslås en förändrad beslutsordning. Att det är kommundirektören som får mandat att
besluta i dessa personalärenden i hela kommunen, detta innebär därmed att
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning behöver revideras.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1.Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa utökad bakgrundskontroll, samt
säkerhetskontroll efter särskild riskbedömning.
2.Kommunledningskontoret får i uppdrag att ändra i kommunstyrelsens reglemente, samt att
ändra i kommunstyrelsens delegationsordning och ge kommundirektören delegation på att
fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa HR-frågor som stående punkt varje
månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att presidiet löpande informeras om
pågående HR processer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att punkt 2 får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på ändringar i kommunstyrelsens
reglemente, samt i kommunstyrelsens delegationsordning: ge kommundirektören delegation
på att fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons ändringsförslag.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida115
2 avav3128

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 16, forts

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1.Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa utökad bakgrundskontroll, samt
säkerhetskontroll efter särskild riskbedömning.
2.Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på ändringar i kommunstyrelsens
reglemente, samt i kommunstyrelsens delegationsordning: ge kommundirektören delegation
på att fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa HR-frågor som stående punkt varje
månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att presidiet löpande informeras om
pågående HR processer.
Expedieras till
Personalchef, kommunjurist

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida116
3 avav3128

Ändring av detaljplanen
Verksamheter vid
Krangatan 3
10
2021.269 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-17
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2021.269 KS

Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplanen Verksamheter vid Krangatan 3
Ärendebeskrivning
Detaljplanen Verksamheter vid Krangatan 3 vann laga kraft den 14 juni 2016, efter
antagande i samhällsbyggnadsnämnden den 16 maj 2016 § 77. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde i Sävelunds industriområde, nordost
om Alingsås centrum.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019 §217, att området vid Krangatan 3 ska
säljas via anbudsförfarande och fastighetsmäklare. Under 2020 har markområdet vid
Krangatan 3 fastighetsbildats hos Lantmäteriet till fastigheten Nolby 37:25.
Kommunledningskontorets yttrande
Fastigheten Nolby 37:25 ligger inom Sävelunds industriområde och anses ha ett attraktivt
läge.
I Alingsås kommun finns det en stor efterfrågan på verksamhetsmark, dock är utbudet av
planlagd kommunal mark för industri och handel begränsat. Med anledning av att kommunen
inte har planlagd verksamhetsmark till förfogande, utöver fastigheten Nolby 37:25, är det
angeläget att se över hur kommunen kan tillgängliggöra fastigheten ytterligare.
Att genomföra en planändring av detaljplanen, är ett steg i kommunens arbete att se över
befintlig verksamhetsmark. Kommunledningskontoret föreslår därför att pröva ändring av
detaljplanen Verksamheter vid Krangatan 3 för att möjliggöra för handel.
Ekonomisk bedömning
Kommunen erhåller försäljningsintäkter i samband med att detaljplanen vinner laga kraft och
överlåtelse av tomtmark kan ske.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Tillväxtchef bemyndigas att underteckna planavtal i syfte att pröva ändring av detaljplanen
Verksamheter vid Krangatan 3, för att möjliggöra handel inom fastigheten Nolby 37:25.

Beslutet ska skickas till
KLK expl. SBF, plan.
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Jennye Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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NY Motion om översyn av
delegationsordningar Simon Waern (S), Anders
Sandberg (S), Anita Hedén
Unosson (S) (KF 28/4)
11
2021.226 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-04-28

§ 80 2021.226 KS

Motion om översyn av delegationsordningar - Simon Waern (S), Anders
Sandberg (S), Anita Hedén Unosson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Anders Sandberg (S) och Anita Hedén Unosson (S) lämnar en motion om
översyn av nämndernas delegationsordningar.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
nämnders delegationsordningar i syfte att stärka den politiska kontrollen. Översynen ska
åtföljas av generella förslag till ändringar av delegationsordningarna för vidare beslut i
respektive nämnd.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida121
1 avav1128

Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2 april 2021

Översyn av nämndernas delegationsordningar
Som förtroendevalda är vi alltid ytterst ansvariga för den verksamhet som bedrivs inom vår
kommunorganisation. De senaste åren har det vid flera tillfällen blivit alltmer uppenbart att
politiken i högre grad behöver besluta i vissa ärenden som idag endast behandlas av tjänstemän
via en delegering av beslutsrätten.
Principen om att politiker beslutar vad som ska göras och att tjänstemännen därefter avgör hur
det ska göras är i grunden en rimlig utgångspunkt – men den får inte medföra att det politiska
inflytandet över verksamheter som vi förtroendevalda politiker i slutändan är ytterst ansvariga
för medvetet kringskärs.
Som regel bör exempelvis större omorganisationer, upphandlingar, investeringar, tillsättande av
ytterligare chefstjänster, godkännande av hyreskontrakt samt köp av konsulttjänster alltid
föregås av nämndbeslut. Så är inte fallet idag. Det handlar inte om en bristande tillit gentemot de
kommunala tjänstemännen, utan om en vilja att i högre utsträckning än idag ta praktiskt politiskt
ansvar. Vi föreslår därför att en översyn och revidering genomförs av samtliga nämnders
delegationsordningar i syfte att stärka den politiska kontrollen över såväl verksamhet som
ekonomi.
Vi föreslår att:
-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
nämnders delegationsordningar i syfte att stärka den politiska kontrollen. Översynen ska
åtföljas av generella förslag till ändringar av delegationsordningarna för vidare beslut i
respektive nämnd.

Simon Waern (S)
Anders Sandberg (S)
Anita Hedén Unosson (S)
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NY Motion om att stoppa
timanställningarna inom
vård och omsorg - Maria
Adrell (V) (KF 28/4)
12
2021.244 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-04-28

§ 81 2021.244 KS

Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg - Maria
Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) lämnar en motion om att stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår följande:
Att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida124
1 avav1128

Stoppa timanställningar inom vård och omsorg
I slutet av 2020 kom regeringens Corona-kommission med sin rapport om äldreomsorgen
under pandemin. På många sätt är det en mycket kritisk rapport som visar på betydande
brister i den svenska äldreomsorgen. Detta även utan en pågående pandemi.
En av de faktorer som kommissionen menar bidrar till stora brister i äldreomsorgen är den
höga andelen timanställda i verksamheterna. Upp till en fjärdedel av landets vårdbiträden
har timanställningar. Detta ger en bristande kontinuitet i verksamheten vilket drabbar de
äldre och vårdbehövande. Corona-kommissionen slår även fast att det dessutom finns en
risk för att timanställda i högre utsträckning än andra kan ha svårt att tacka nej till erbjudet
arbete av ekonomiska skäl trots att de är sjuka. Något som kraftigt bidrar till ökad risk för
smitta och sjukdom hos de som har behov av vård och omsorg.
Kommissionen konstaterar vidare att:
”En otillräcklig bemanning i hemtjänst och boenden medför givetvis, förutom att kvaliteten
för omsorgsmottagaren försämras, även orimliga arbetsförhållanden för den anställde.
Detta är också något som återspeglas i bland annat sjukskrivningsstatistiken. Det är inte
förvånande att yrken med dylika arbetsvillkor tillsammans med låga löner och obekväma
arbetstider har låg attraktionskraft.”
Denna situation är givetvis mycket problematisk när vi står inför ett behov av omfattande
rekryteringar de kommande åren. Det är en realitet även i Alingsås. Därför krävs det
omfattande åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett första steg är att få
bort timanställningar från vård och omsorg och i stället erbjuda längre vikariat eller hitta
andra lösningar, till exempel att bilda personalpooler som gör att man inte längre är
beroende av timanställda i verksamheten. Det ger bättre förutsättningar för en bättre
kontinuitet och förstärka kompetensen hos de anställda och därmed få en bättre
arbetsmiljö.
Att stärka personalen så att de som behöver omsorg ska få en omsorg av god kvalitet.
Vänsterpartiet vill därför att kommunen fattar ett principbeslut om att timanställningar inte
ska användas i vare sig vård och omsorg i egen regi eller hos upphandlad vård och omsorg.

Vänsterpartiet yrkar därför:
… att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.

Maria Adrell
Vänsterpartiet Alingsås
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NY Motion om ökad
sjukskötersketäthet i vård
och omsorg - Maria Adrell
(V) (KF 28/4)
13
2021.245 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-04-28

§ 82 2021.245 KS

Motion om ökad sjukskötersketäthet i vård och omsorg - Maria Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) lämnar en motion om att öka sjukskötersketätheten i vård och omsorg.
Motionären föreslår följande:
Att Alingsås kommun tar fram en plan för att kraftigt stärka upp sjuksköterskekompetensen
inom vård och omsorg.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida127
1 avav1128

Öka sjukskötersketätheten i vård och omsorg
Vård och äldreomsorgen i Sverige har förändrats över tid. De äldre som bor i särskilda
boenden har blivit allt äldre, skörare och sjukare. Allt fler svårt sjuka vårdas i hemmet och
vården blir alltmer avancerad utanför sjukhusen. Det ställer höga krav på verksamheten när
det gäller den medicinska kompetensen.
Brist på personal och för låg kompetensnivå i äldreomsorgen pekas av regeringens Coronakommission ut som en starkt bidragande faktor till en hög överdödlighet i den svenska
äldreomsorgen.
Corona-kommissionen skriver att:
”Sjuksköterskekompetens bör som huvudregel finnas på plats på varje särskilt boende
dygnet runt under veckans alla dagar. Detta är en förutsättning för kontinuerlig tillgång till
medicinska insatser i form av exempelvis dropp och syrgas, men också för att den övriga
personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk
behandling.”
Vi måste ta lärdom av detta och stärka vård och omsorg för att göra den bättre rustad för
framtiden.

Vänsterpartiet yrkar därför:
… att Alingsås kommun tar fram en plan för att kraftigt stärka upp
sjuksköterskekompetensen inom vård och omsorg.

Maria Adrell
Vänsterpartiet Alingsås
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